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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA AKO PRÍBEH
Katarína Staroňová, Michal Sedlačko

Publikácia, ktorú práve čítate, nadväzuje na prvý a nedávno vydaný druhý diel (Staroňová 2007b; Staroňová a Sedlačko 2017). Prvý diel (Staroňová 2007a) bol dokonca preložený i do anglického jazyka a úspešný doma aj v zahraničí. Tak ako
v predchádzajúcich dieloch je naším cieľom obohatiť výučbu v kontexte formálneho
vzdelávania v študijných programoch verejnej správy, verejnej politiky, verejného
manažmentu a verejných financií. Cieľom týchto prípadových štúdií je budovať
praktické, sociálne a expresívne zručnosti, analytické nástroje a hodnotové postoje
v kontexte bezprostredného tlaku praktického problému – teda súhrnne praktickú
kompetenciu – akými disponujú profesionáli. Táto publikácia má ambíciu prispieť
k transformácii poznania a zručností do podoby, ktorej študenti ľahšie porozumejú
a môžu okamžite aplikovať. Chceme dosiahnuť komplexný proces transformácie
poznania za rámec čítaného textu a jeho porozumenia do roviny hlbších praktických
kompetencií. V prípadových štúdiách je obvykle v popredí viacvrstevnatý „príbeh“
s viacerými navrhnutými úlohami, ktorými sa sleduje obsahové a pedagogické naplnenie kurikúl. Práve vytvorené „príbehy“ úlohy zamerané na technické analytické
zručnosti namiesto aplikovania teoretických konceptov považujeme za silnú stránku
tohto tretieho dielu. Príbehy sa už dávno považujú za ústrednú kognitívnu štruktúru,
ktorou ľudia nahliadajú na svet a osvojujú si nové poznatky. Využívanie analytických metód a nástrojov, akými sú napr. stakeholderovská analýza, programové rozpočtovania alebo analýza stromu problémov, ktoré príbehy dopĺňajú, je základom
pre tzv. evidence-based policy making (rozhodovanie na základe dôkazov).
Obsahom tohto dielu je opäť päť pôvodných prípadových štúdií. Spája ich téma
prenosu poznania (napr. Stone 2001, Caplan 1979) v transformačných obdobiach
rôznych verejných politík (zavádzanie správnych rád vo vzdelávacej politike, uvedenie súkromného poskytovateľa verejných služieb pohotovosti v zdravotníckej politike a programového rozpočtovania na samosprávnej úrovni) alebo horizontálnych
procesov (transparentnosť a rozhodovacie procesy ako na centrálnej úrovni pri výbere poradcu, tak aj prenos laického poznania do rozhodovania na samosprávnej úrovni pri zmene územného plánu). Štruktúrou prípadové štúdie nadväzujú na druhý diel,
teda pedagogickú časť sme posilnili o čo možno najpresnejšie určenie učebného cieľa, primeraných úloh pre študentov a zároveň o poskytnutie inštruktorovi vhodných
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pokynov a nástrojov na dosiahnutie učebného cieľa. Našou filozofiou je poskytnúť
na konkrétny cieľ účelovo navrhnutý (t.j. špecializovaný) a funkčný nástroj, ktorý si
kladie vysoké ciele, ale dáva aj možnosti, ako tieto ciele naplniť.
Všetky prípadové štúdie stavajú na výskume, ktorý autori uskutočňovali v rámci
projektu Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky, finančne podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom grantovej schémy APVV (č. APVV-0880-12). Príprava prípadových štúdií
trvala viac než dva roky; každá štúdia sa zakladá na systematicky zozbieraných dátach z reálnych prípadov vo verejnom sektore. Niektoré zo štúdií boli testované vo
vyučovacom procese na Ústave verejnej politiky FSEV UK: týmto ďakujeme študentom a študentkám, ktorí sa aktívne zúčastňovali na simulácii, hrách a písaní policy briefs a ktorí nás motivovali svojím nadšením z takéhoto pedagogického prístupu.
Prípadová štúdia Emílie Sičákovej-Beblavej sa venuje rozhodovaniu vo verejnom sektore v neistote, keď nejednoznačnosť dokumentov, na základe ktorých sa
aktéri rozhodujú, spôsobuje zlyhania v rozhodovaní. Inými slovami neúplnosť poznania inskribovaného vo formálnych dokumentoch (i.e. ‘inscribed’ knowledge, cf.
Freeman and Sturdy 2014) znemožňuje racionálne rozhodnutia aktérov. Dôležitým
rozmerom prípadovej štúdie je aj vyvodenie viacerých typov zodpovednosti voči
aktérom. Zároveň štúdia poukazuje na vplyv škandálov na tvorbu verejnej politiky.
Prípadová štúdia „Zavádzanie správnych rád na slovenských verejných vysokých
školách“ Renáty Králikovej má za cieľ ukázať, prečo nie je jednoduché preberať poznanie o modeloch riadenia vysokých škôl z krajín s kvalitným vysokým školstvom.
Preberanie týchto modelov (transfer of knowledge, Dolowitz a Marsh, 2000) a je
ovplyvnené aj „neracionálnymi“ faktormi, akýmisú hodnotové nastavenie či presvedčenie o tom, čo je správne alebo čo bolo správne v minulosti. Študenti sa naučia
využívať koncepty, ktoré im pomôžu analyzovať prenos a rôznu mieruvyužívania
nástrojov verejnej politiky, ktoré fungujúv zahraničí alebo inom sektore verejnej politiky. Zároveň sa na úrovni obsahu oboznámia s konceptom správnych rád vysokých
škôl(jeden z nástrojov riadenia vysokých škôl).
Roman Mužik sa vo svojej prípadovej štúdii venuje otázke zabezpečovania verejných služieb v špecifickom prostredí zdravotníctva. Podobne ako predchádzajúca prípadová štúdia, i táto aplikuje teoretické koncepty prenosu poznania a skúma
zavádzanie zmien vo verejnej politike, motivované „objektívnymi“ dátami a platným poznaním. Úlohy majú za cieľ osvojiť súviaceré techniky analýzy a analytické
koncepty, akými sú napríklad analýza zainteresovaných strán, transakčné náklady,
tragédia spoločných zdrojov či konflikt záujmov na konkrétnom príklade zavádzania
siete pohotovostí do zdravotného systému prostredníctvom súkromného dodávateľa
verejných služieb. Obsahovo prípadová štúdia pomáha pochopiť organizáciu, financovanie a reguláciu zdravotníctva na Slovensku.
Prenosu poznania na samosprávnej úrovni sa venuje Daniel Klimovský, ktorý
vo svojej prípadovej štúdii zavádzania programového rozpočtovania do samospráv
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umožňuje študentom pochopiť faktory prenosu nástrojov verejnej politiky vo fáze
implementácie. Štúdia poukazuje na významnosť politickej vôle, byrokratickej rezistencie a ďalších prvkov, ktoré pôsobia ako determinanty úspešnej implementácie reformy verejnej správy, respektíve zavádzania reformných (inovatívnych) nástrojov.
Prípadová štúdia Kataríny Števove využíva simulovanie rolí na analýzu prenosu
občianskeho (laického) poznania do procesu tvorby verejnej politiky. Obsahovým
cieľom štúdie je vnímanie procesu tvorby verejnej politiky z hľadiska nástrojov verejnej participácie a praktického presadzovania záujmov (t.j. predovšetkým konfliktu medzi environmentálnymi a ekonomickými záujmami).
Všetky prípadové štúdie boli oponované, snažili sme sa pritom o kritické pripomienky z prostredia praxe. Všetci autori a autorky by sa radi poďakovali svojim
recenzentom za cenné rady a pripomienky, bez ktorých by prípadové štúdie nedosiahli súčasnú podobu: Ing. Eduardovi Bakošovi, Ph.D., doc. Ing. Miroslavovi Beblavému, PhD., Mgr. Michalovi Fedákovi, Prof. Jánovi Pavlovi, PhD., Mgr. Ivanovi
Rončákovi, PhD., MUDr. Tomášovi Szalayovi, PhD., JUDr. Ing. Jiřímu Vlachovi.
Ďakujeme, bez Vás by to nebolo ono.
Veríme, že táto publikácia si nájde praktické uplatnenie vo výučbe. Oceníme
spätnú väzbu, predovšetkým vaše skúsenosti s využívaním týchto (prípadne modifikovaných), ale aj iných prípadových štúdií v študijných programoch verejnej správy,
verejnej politiky, verejného manažmentu a verejných financií.
Bratislava, máj 2017

Katarína Staroňová, Michal Sedlačko
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VÝBER PORADCU PRI PRIVATIZÁCIÍ
SLOVENSKÝCH TELEKOMUNIKÁCIÍ
Emília Sičáková-Beblavá1

Obmedzená racionalita nie je len o limitovanej ľudskej kapacite, ale je aj produktom ľudí,
ktorých poznáme, miest v ktorých pracujeme a vedomosti, ku ktorým máme prístup.
				
Herbert Simon,
vedec a autor konceptu obmedzenej racionality

Korupcia je funkciou monopolu v rozhodovaní, voľnosti v rozhodovaní
a zodpovedania sa/transparentnosti.
			
Robert Klitggard,
vedec skúmajúci korupciu vo verejnom sektore

Anotácia: Rozhodovanie vo verejnom sektore predstavuje rozhodovanie konkrétnych ľudí
v politických a/alebo byrokratických/administratívnych pozíciach. S cieľom štrukturovať rozhodovanie obidvoch typov aktérov (obmedziť ich voľnosť v rozhodovaní) a zabezpečiť istú
predvídateľnosť, ako aj účinnosť rozhodovania, bývajú vo verejmom sektore zavedené procesy
rozhodovania, formalizované ako aj neformálne. Napriek uvedenému môže dôchádzať k zlyhaniam pri rozhodovaní a to z viacerých dôvodov. Uvedenej problematike sa venuje predkladaná prípadová štúdia, keď na lepšie pochopenie zlyhaní vo verejnom sektore približujeme
výber poradcu pri prvej väčšej privatizácii po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu v roku 1998.

1

Za recenzovanie a rady pri príprave prípadovej štúdie ďakujem Jiřímu Vlachovi, Janovi Pavlovi
a Mirovi Beblavému.
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1. PRÍPRAVA PROJEKTU VÝBERU PORADCU PRE PRIVATIZÁCIU
SLOVENSKÝCH TELEKOMUNIKÁCII
Vo verejnom sektore sa vykonáva mnoho rozhodnutí. Patrí medzi ne nákup tovarov, služieb a prác za verejné zdroje, teda verejné obstarávanie, a privatizácia,
čo predstavuje prevod verejného majetku do súkromného vlastníctva. Obom týmto
procesom sa vláda SR (1998 - 2002) venuje vo svojom programovom vyhlásení
a prisľúbila, že zvýši transparentnosť procesov pri verejnom obstarávaní, ako aj pri
privatizácii, tak ako je to uvedené v rámčeku 1. Agenda obmedzovania korupcie sa
totiž stala jednou z hlavných predvolebných tém v roku 1998, keď predchádzajúca
vláda Vladimíra Mečiara bola vnímaná ako vláda, ktorá sa venenovala obmedzovaniu korupcie (pozri tabuľku 1) a korupcia za jej vládnutia bola vnímaná ako rozšírená (Sičáková – Jurzyca – Švec, 1998).
Tabuľka 1: Dôležitosť protikorupčnej agendy v programových vyhláseniach
Počet zmienok
o korupcii
v PVV/počet
slov v PVV

Počet sektorov,
v ktorých
je rozšírená
korupcia

Počet
protikorupčných
opatrení
(n)

1989 – 1990 Čič

3 / 7118

2

9

1990 – 1991 Mečiar I

1 / 8082

1

3

1991 – 1992 Čarnogurský

0 / 6952

0

4

1992 – 1994 Mečiar II

5 / 9281

2

11

1994 – 1998 Mečiar III

8 / 16 309

3

17

Priemer do roku 1998

3.4 / 9548.40

1.6

8.8

35/17 273

4

31

1998 – 2002 Dzurinda I

Zdroj: Sičáková-Beblavá – Beblavý (2015)

11

RÁMČEK 1: Výber z Programového vyhlásenia vlády v roku 1998
Programové vyhlásenie vlády, str 4: Vláda vykoná potrebné legislatívne a organizačné opatrenia vo vzťahu k nedostatkom v právnej regulácii privatizácie, podnikania a nakladania s majetkom štátu.
Programové vyhlásenie vlády, str. 15: ...privatizáciu uskutočňovať súťažnými
metódami pod kontrolou verejnosti, s možnosťou prehodnotenia privatizačných
rozhodnutí súdmi tak, aby privatizácia vytvárala predpoklady reálnej reštrukturalizácie a ozdravenia privatizovaných podnikov.
Programové vyhlásenie vlády, str. 16: Vláda bude organizovať privatizačný proces súťažnými a transparentnými formami tak, aby v tento proces rešpektoval verejný záujem.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády 1998

Na Slovensku sa v danom období zároveň začali pripravovať prvé väčšie privatizačné projekty, medzi ktoré patrila privatizácia Slovenských telekomunikácii (ďalej
len „ST“). Vzhľadom na to, že išlo o prvú vážnejšiu aktivitu novej vlády v tejto
oblasti a pomerne náročný proces, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
(ďalej len „MDPT SR“) sa rozhodlo pre odborného poradcu pre danú transakciu.
Výber poradcu sa riadil Obchodným zákonníkom (oddiel 3, § 281 - § 288), ktorý upravuje základné procesné prvky verejných súťaži a ponecháva zadávateľovi
verejnej súťaže pomerne veľa priestoru pre vlastný spôsob organizácie viacerých
procesných krokov verejnej súťaže.
Počiatočné práce spojené s prípravou výberu poradcu sa týkali prípravy Terms
of Reference (ďalej len „ToR“), teda podmienok upravujúcich výber poradcu pre
privatizáciu ST a ďalších materiálov.
ToR boli vypracované Riadiacim výborom, ktorý bol vymenovaný vo februári
1999, a to ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Skladal sa z 9 členov,
z ktorých 6 bolo zástupcami MDPT SR a dvaja boli zástupcami ST, a.s.
ToR boli spracované a zaslané jednotlivým záujemcom v anglickom jazyku, táto
verzia tak bola záväzná aj pre uchádzačov tiež pre hodnotiteľov. Slovenská verzia
ToR nebola k dispozícii.
Všetci členovia Riadiaceho výboru podpísali Čestné prehlásenie, kde deklarovali, že člen Riadiaceho výboru nie je v zmluvnom vzťahu ku žiadnej z firiem, ktoré
predkladajú ponuky.
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2. PREDLOŽENIE PONÚK UCHÁDZAČMI O MIESTO PORADCU
Konkrétne ponuky predložili 3 spoločnosti, pričom oslovených bolo celkovo 10
spoločnosti. Jednotlivé ponuky uchádzačov o miesto poradcu boli predložené Riadiacemu výboru 18.3.1999 o 13.00. Ponuky boli otvárané za účasti notárky. Vzhľadom na to, že jedna z oslovených spoločností predložila ponuku po stanovenom
termíne, nebola akceptovaná.
Následne sa v hodnotiacom procese vyskytli dva problémy.

Problém č.1
Ponuky dvoch uchádzačov o miesto poradcu pri privatizácii ST, a.s. boli predložené v nasledovnej podobe – vecná ponuka v jednej obálke a finančná ponuka v druhej. Tretí uchádzač, konzorcium Deutsche Bank, Slávia Capital, Wood & Company
a White & Case (ďalej len „Konzorcium“), predložilo len vecnú ponuku.
Riadiaci výbor, ktorý mal hodnotiť ponuky, sa tak začal zaoberať tým, či Konzorcium konalo v súlade so stanovenými pravidlami. V ToR bolo k predkladaniu ponúk
uvedené len nasledovne:
RÁMČEK 2: Výber z Terms of Reference
Čl. 26, ToR
Pôvodná anglická verzia:
Time table for Tender on Advisor
Ministry of Telecommunications are inviting selected companies provided during
last few years advisoring to governments in other Central and Eastern European
Countries (Hungary, Czech Republic, Poland, Bulgaria, Russia, Lithuania, Moldova
and Romania) in the field of Telecom Operator Privatisation.
a) Each bidder is kindly requested to express its wish to participate in this tender in
writing..…by March 1, 1999 at the latest.
b) Each bidder who express its wish participate in this tender under rule of (a) should
submit document on own proposal for this tender condition in writing (5 copies in
English and 10 copies in Slovak languages) to following address…:
by March 18, 1999 at 1 p.m. local time at the latest. Notice „Tender for Advisor“
is requested.
c) Each bidder who submitted document for this tender under rule of (b) will be
invited by…for personal presentation (1,5 hour for each bidder) organised during
24 or 25 March 1999 in the Ministry of Telecommunications in Bratislava, Slovakia
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Preložená slovenská verzia čl.26 ToR (pre potreby prípadovej štúdie):
Časový rozvrh pre súťaž na výber poradcu:
Ministerstvo MDPT SR pozýva vybrané spoločnosti, ktoré v posledných rokoch poskytli poradenstvo vládam v iných krajinách strednej a východnej Európy (Maďarsko,
ČR, Poľsko, Bulharsko, Rusko, Litva, Moldava a Rumunsko), a to v oblasti privatizácie telefónneho operátora.
a) Každý uchádzač je požiadaný, aby vyjadril svoj záujem zúčastniť sa v súťaži
v písomnej podobe ( fax: + 421 7 352 270 – Pán F. Kurej, Štátny tajomník MDPT
SR) najneskôr do 1. marca 1993.
b) Každý uchádzač, ktorý vyjadril svoj záujem zúčastniť sa na tejto súťaži podľa bodu
a) musí poslať svoju ponuku pre túto súťaž v písomnej podobe (5 vyhotovení v anglickom jazyku a 10 v slovenskom) na adresu: Pán František Kurej, Štátny tajomník, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR, Námestie slobody 6, 810 05
Bratislava, Slovensko, a to najneskôr do 18. marca 1999 do 13:00 miestneho času
v obálke označenej “Súťaž o miesto poradcu”.
c) Každý uchádzač, ktorý predložil svoju ponuku podľa bodu (b) bude prizvaný pánom Kurejom, Štátnym tajomníkom MDPT SR, na osobnú prezentáciu (1,5 hod
pre každého uchádzača) organizovanú 24. a 25. marca 1999 na pôde MDPT SR
v Bratislave. Čl. 22, ToR
Pôvodná anglická verzia:
Contract and Remmuneration
There is expectation to present by bidder in its bid financial proposals in US$ and
SKK. It is expected to present:
Remuneration (total mandays, price for manday, etc),
a) Expenses (all travel, subsistence, accommodation, etc),
b) Total fixed costs,
c) „Success Fee“ (it is subject for negotiation and it will be paid from the proceeds
of the sale).
Preložená slovenská verzia čl.22 ToR (pre potreby prípadovej štúdie):
Zmluva a odmeny
Od uchádzača sa očakáva, že vo svojej ponuke predloží finančný návrh a to v US$
alebo v SKK. Očakáva sa predloženie:
a) odmeny (celkový počet človekohodín, suma na človekodeň a pod.).
b) výdavky (cestovné, stravovanie, ubytovanie, a pod.), celkové fixné náklady,
c) provízia za úspech „success fee“ (je predmetom dohody a bude vyplatená zo zisku
z predaja).
Zdroj: ToR a autorka
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ToR ukazuje, že nikde nebolo explicitne uvedené, že celková ponuka sa skladá
z dvoch častí – vecnej a finančnej. Diskusia Riadiaceho výboru bola dlhá a rozporuplná, pričom treba pripomenúť, že nie všetci členovia Riadiaceho výboru ovládali
anglicky jazyk. Čiže aj pochopenie a interpretácia anglickej verzie sa v diskusii rôznila. Diskusia sa viedla napríklad ohľadne záväznosti povinnosti uchádzača predložiť finančnú ponuku spolu s vecnou, keďže v ToR (čl.22) bolo uvedené – „there is
expectation” čiže “očakáva sa”.
Členovia Riadiaceho výboru zvažovali viaceré riziká spojené s vylúčením Konzorcia z procesu, napríklad zažalovanie štátu za nedodržanie podmienok súťaže. Na
strane druhej vznikal takto priestor pre únik údajov o finančných ponukách ostatných dvoch uchádzačov a nedodržanie princípu rovností šancí v súťaži.
V rámci osobnej prezentácie jednotlivých ponúk konkrétnymi uchádzačmi, ktoré
sa uskutočnilo o týždeň po predložení celkovej ponuky, Konzorcium predložilo aj
finančnú ponuku. Riadiaci výbor takto neskôr predloženú finančnú ponuku Konzorcia akceptoval. Konzorcium tak z procesu hodnotenia predložených ponúk vylúčené
nebolo.

Problém č. 2.
Keďže štruktúry finančných ponúk jednotlivých uchádzačov sa líšili a nedali sa
jednoznačne porovnať (vzhľadom na nejednoznačnosť kritérií stanovených v ToR),
Riadiaci výbor požiadal všetkých účastníkov o znovu predloženie cenovej ponuky
v nanovo stanovenej štruktúre. Finančné ponuky sa tak predkladali všetkými akceptovanými záujemcami ešte raz.
Výhodou tohto kroku bolo to, že Riadiaci výbor získal porovnateľné dáta a tak
mohol vybrať finančne najlepšiu možnú ponuku. Všetci uchádzači mohli pripraviť
nové znenia ponúk, čo v praxi znamenalo aj možnosť pôvodnú ponuku znížiť. Zároveň sa dopredu stanovilo, kedy sa má finančná ponuka predložiť.
Víťazom súťaže sa stalo Konzorcium.
3. MONITORING VÝBERU PORADCU
Monitorovať proces výberu poradcu bola prizvaná mimovládna organizácia
Transparency International Slovensko (TIS), avšak až v marci 1999. Nemohla tak
vstúpiť do pripomienkovania ToR. Táto ponuka, keď si orgán štátnej správy prizval
zástupcov mimovládnej organizácie na monitorovanie svojej činnosti, bola na Slovensku prvou svojho druhu. Preto hoci pozvanie na monitorovanie transparentnosti
uvedeného procesu bolo predložené MDPT SR pre TIS pomerne neskoro (17.3.1999
a celý proces začal dňa 3. 2.1999), TIS akceptovala uvedenú ponuku na základe
podmienok uvedených v zmluve medzi TIS a MDPT SR. TIS účasťou na monitoringu sledovalo možnosť upozorniť na chyby v procese výberu poradcu a navrhnúť

15

systémové zmeny, ktoré by umožnili akémukoľvek aktívnemu občanovi vytvoriť si
svoj vlastný názor o procesoch obstarávania.
Po ukončení procesu výberu poradcu TIS zverejnila hodnotiacu správu, kde poukázala na viaceré slabé stránky uvedeného procesu. Podľa TIS bola transparentnosť,
teda aktívne zverejňovanie o procese výberu poradcu pre privatizáciu ST a.s pomerne nízka. Na internetovej stránke predmetného ministerstva neboli zverejnené ToR
a verejne neboli dostupné hodnotiace hárky jednotlivých členov komisie. TIS ďalej
skonštatovala: nejednoznačnosť formulácie podmienok stanovených v ToR viedlo
v jednotlivých fázach výberového procesu k nejasnostiam v rozhodovacom procese,
čo sťažilo objektívny výber víťaza súťaže.
Zároveň bol tento proces intenzívne sledovaný médiami. Tie tak isto poukazovali
na viaceré problémy výberu poradcu a poukazovali na nejasnosť podmienok súťaže
a tým pádom aj nedostatočnú transparentnosť výberového procesu.

4. VÝSTUPY
Okrem intenzívneho mediálnej diskusie kauza naberala aj politický rozmer, keď
v rámci vtedajšej vládnej koalície (SDK – KDH - SOP – SDĽ) správnosť výberového procesu a vyhodnotenia ponúk spochybňovalo hlavne KDH (Pravda, 02.07.1999)
a žiadalo vyvodenie zodpovednosti.
Minister následne verejne priznal, že pri výbere poradcu došlo k neprofesionálnemu prístupu pracovníkov ministerstva (Pravda, 1.7.1999). Voči viacerým zamestnancom MDPT SR, ktorí boli priamo zodpovední za prípravu procesu výberu poradcu, bola vyvodená administratívna zodpovednosť – boli zbavení svojej funkcie
a viacerí aj z MDPT SR odišli.
Pod vereným a politickým tlakom sa uskutočnila kontrola výberového procesu
Odborom kontroly Úradu vlády SR. Ten skonštatoval, že došlo k porušeniu viacerých ustanovení Obchodného zákonníka a zodpovednosť podľa ich stanoviska nesie
štátny tajomník daného ministerstva. (Pravda, 31.07.1999).
V auguste 1999 odstupuje zo svojho postu štátny tajomník zodpovedný za celý
proces výberu poradcu pre privatizáciu ST, a.s.. Išlo o prvú rezignáciu vedenia ministerstva kvôli takýmto podozreniam. Následne odstúpil aj minister MDPT SR.
Zároveň sa média začali viac zaujímať o problematiku verejného obstarávania
a privatizácie a v slovenskom mediálnom jazyku sa vžil pojem „tendre“.
Predseda vlády Mikuláš Dzurinda pozval TIS na stretnutie a požiadal ju pripraviť
protikorupčný program jeho vlády, ktorý bol nazvaný Národný program boja proti
korupcii a ktorý bol danou vládou SR aj schválený.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Otázky na diskusiu:
• Definujte aktérov rozhodovania o výbere poradcu pre privatizáciu Slovenských
telekomunikácii, a.s.
• Aké typy zlyhaní verejného sektora je možné identifikovať v danej prípadovej
štúdií?
• Vysvetlíte koncept obmedzenej racionality a neúplných kontraktov.Čo je v rámci procesu verejného obstarávania možné spraviť s cieľom obmedziť voľnosť
v rozhodovaní a posilniť transparentnosť? Zamedzí to vzniku ďalších podobných
prípadov?
• Prečo Riadiaci výbor akceptoval finančnú ponuku Konzorcia a nevylúčil ho
z procesu? Aké riziká sú v tomto kontexte relevantné? Ako by ste navrhovali
postupovať? Svoje tvrdenia zdôvodnite.
• Aké vplyvy mal daný prípad na verejné politiky na Slovensku? Uveďte príklady.
• Aké typy zodpovednosti existujú a aké sa uplatnili na jednotlivých aktérov
v predloženej prípadovej štúdií?
• Aké sú výhody a nevýhody voľnosti v rozhodovaní vo verejnom sektore? Na
danú otázku odpovedzte v kontexte tejto prípadovej štúdie.
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POSTUPY PRE VYUČUJÚCEHO
1. Odborné pojmy vo verejnej politike vs verejná diskusia
Cieľ: Rozoznávať odborné a neodborné termíny/pojmy vo verejnej diskusii a pri
verejnej politike. Rozlišovať medzi verejnou diskusiou, mediálnou diskusiou a právnou diskusiou. Poznať jednotlivé typy zlyhaní verejného sektora.
1.1. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov: Ako definuje korupciu prof.
Klitgaard a ako trestný zákon na Slovensku? Študenti uvedú aj zdroje, s ktorými
pracovali pri vypracovaní daného zadania. Študenti môžu pracovať pri vypracovaní tohto zadania s internetom.
1.2. Študenti prezentujú svoje zistenia pod vedením učiteľa a vypracujú (napr. na
tabuľu) zoznam charakteristík korupcie podľa vzorca korupcie prof. Klitgaarda
a podľa trestného zákona.
1.3. Učiteľ rozdelí študentov do dvoch skupín. Prvá skupina porovnáva definičné
znaky uvedené vo vzorci s prípadom, ktorý je predmetom prípadovej štúdie.
Druhá skupina porovnáva definičné znaky uvedené v zákone s prípadom, ktorý
je predmetom prípadovej štúdie.
1.4. Otvorenie spoločnej diskusie vedenej učiteľom na nasledovné témy: Je potrebné poznať právnu definíciu korupcie? V akých prípadoch? Z akých dôvodov?
V čom je rozdiel a čo majú spoločné verejná diskusia o korupcii, akademická
diskusia a právny pohľad?
1.5. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov: Aké ďalšie typy zlyhaní verejného sektora je možné identifikovať v danej prípadovej štúdií? Na danú otázku
odpovedajú študenti v kontexte danej prípadovej štúdie.
1.6. Študenti prezentujú svoje zistenia pod vedením učiteľa a vypracujú (napr. na
tabuľu) zoznam ďalších typov zlyhaní verejného sektora.
Technické poznámky k práci s uvedenou témou v rámci prípadovej štúdie:
• časová náročnosť: približne 50 min.
• vecná/odborná príprava zo strany študentov: vhodné pre študentov kurzu Verejná
politika magisterského štúdia.
• obmedzenia na počet študentov: žiadny.
• zadanie má charakter individuálnej práce s koordináciou učiteľa.
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2. Aktéri vo verejnej politike, rozhodovanie vo verejnom sektore a príčiny
zlyhaní vo verejnom sektore
Cieľ: Precvičiť vyhľadávanie dát, analýzu a komparáciu dát. Poznanie rozdielu medzi korupciou a konfliktom záujmov. Uplatnenie ďalších relevantných ekonomických
poznaní na analýzu správania sa verejného sektora.
1.1. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie:
Definujte aktérov rozhodovania o výbere poradcu pre privatizáciu Slovenských
telekomunikácii, a.s.
1.2. Na základe pokynov učiteľa študenti vypracujú (napr. na tabuľu) zoznam aktérov,
ktorých identifikovali v zadaní 2.1. Následne vybraní študenti prezentujú zistenia.
1.3. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov: Mohli byť jednotliví aktéri
v konflikte záujmov? Študenti si naštudujú definíciu konfliktu záujmov a následne ilustrujú konflikt záujmov na základe príkladoch v prípadovej štúdií. Pri
vyhľadávaní definície konfliktu záujmov môžu študenti pracovať s internetom,
zákonmi či odbornou literatúrou, napr. Sičáková-Beblavá, E. – Beblavý, M.
(2009). Študenti prezentujú svoje zistenia pod vedením učiteľa.
1.4. Otvorenie spoločnej diskusie vedenej učiteľom na nasledovnú tému: V čom
spočíva rozdiel medzi korupciou a konfliktom záujmov?
1.5. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie:
Vysvetlíte koncept obmedzenej racionality, informačnej asymetrie a neúplných
kontraktov. Identifikujte, či dané platí aj pre prípad uvedený v prípadovej štúdií.
1.6. Otvorenie spoločnej diskusie vedenej učiteľom na nasledovné témy: Aké riziká
sú spojené s obmedzenou racionalitou pri rozhodovaní vo verejnom sektore
a s neúplnými kontraktmi?
1.7. Otvorenie spoločnej diskusie vedenej učiteľom na nasledovné témy: Aké sú riziká voľnosti v rozhodovaní vo verejnom sektore? Má voľnosť v rozhodovaní vo
verejnom sektore aj svoje opodstatnenie? Na danú otázku odpovedajú študenti
v kontexte danej prípadovej štúdie.
1.8. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie: Prečo Riadiaci výbor akceptoval finančnú ponuku Konzorcia a nevylúčil ho z procesu? Aké riziká sú v tomto kontexte relevantné? Ako by ste navrhovali postupovať?
Svoje tvrdenia zdôvodnite. Na danú otázku odpovedajú študenti v kontexte danej
prípadovej štúdie. Študenti prezentujú svoje zistenia pod vedením učiteľa.
1.9. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie:
Aké typy zodpovednosti decízorov vo verejnom sektore existujú a aké sa uplatnili na jednotlivých aktérov v predloženej prípadovej štúdií?
1.10. Na základe pokynov učiteľa študenti vypracujú (napr. na tabuľu) zoznam aktérov a typu zodpovednosti, ktorá bola pri nich vyvodená. Učiteľ vedie diskusiu
o príčinách zisteného stavu.
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Technické poznámky k práci s uvedenou témou v rámci prípadovej štúdie:
• časová náročnosť: približne 70 min.
• uvedené zadanie prípadovej štúdie je možné použiť aj samostatne a to pri výučbe
Aktérov kurzu Verejná politika.
• vhodné pre študentov odboru Verejná politika magisterského štúdia.
• obmedzenia na počet študentov: žiadny
• zadanie má charakter individuálnej práce s koordináciou učiteľa.

3. Štátne intervencie a ich účinnosť: protikorupčné nástroje
Cieľ: Osvojenie si odbornej argumentácie pri rozhodovaní o štátnych intervenciách
a ich typoch.
2.1. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie:
Aké opatrenia boli prijaté na obmedzenie príkladu uvedeného v prípadovej štúdií? Študenti pracujú s textom prípadovej štúdie. Následne vybraní študenti prezentujú zistenia.
2.2. Zadanie učiteľa na individuálnu prácu študentov s textom prípadovej štúdie:
Aké ďalšie štátne intervencie je možné prijaťv rámci procesu verejného obstarávania s cieľom obmedziť voľnosť v rozhodovaní a posilniť transparentnosť?
Študenti môžu pri vypracovaní daného zadania pracovať s internetom.
2.3. Študenti individuálne vypracujú zoznam možných opatrení a argumentáciu
na ich použitie. Pod vedením učiteľa vypracujú (napr. na tabuľu) zoznam opatrení, ktoré uvedú jednotliví študenti. Jednotlivé opatrenia zároveň zaradia do
jednotlivých typov nástrojov verejnej politiky.
2.4. Učiteľ vedie diskusiu o ďalších konkrétnych opatreniach, ktorý by uvedený stav
mohli zmeniť a zaradzujú ich do jednotlivých typov nástrojov verejnej politiky.
Zdôrazňuje potrebu zvažovania kontextu a jeho dynamiky.
Technické poznámky k práci s uvedenou témou v rámci prípadovej štúdie:
• časová náročnosť: približne 50 min.
• vecná/odborná príprava zo strany študentov: vhodné pre študentov odboru Verejná politika magisterského štúdia po 2. semestri štúdia.
• uvedené zadania prípadovej štúdie je možné použiť aj samostatne a to pri výučbe
Nástrojov verejnej politiky.
• uvedené zadania prípadovej štúdie je možné použiť aj samostatne a to pri výučbe
kurzu Verejná politika.
• obmedzenia na počet študentov: žiadny.
• zadanie má charakter individuálnej práce s koordináciou učiteľa.

20

POUŽITÁ LITERATÚRA
KLITGAARD, R. 1991. Controlling Corruption. University of California Press.
M.E.S.A. 10. 1999. Od spoločného k súkromnému – 10 rokov privatizácie na Slovensku.
Bratislava: MESA 10.
SIČÁKOVÁ, E. – JURZYCA, E. – ŠVEC, P. 1998. Transparentnosť v ekonomike Slovenska I.
Bratislava: CPHR.
SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. – BEBLAVÝ, M. 2016.Using government manifestos to analyse
the political salience and shape of anti-corruption policies in the Czech Republic and
Slovakia.Policy Studies, 37(4), pp.295-313.
SIMON, H. A. 1957. Models of Man: Social and Rational. New York: John Wiley.
Podklady získané z Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácii SR.
Denná tlač
Odporúčaná literatúra
KLITGAARD, R. 1991. Controlling Corruption. University of California Press.
SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. – BEBLAVÝ, M. 2009.Záujmy, ich presadzovanie a korupcia
vo verejnej politike. Prešov: ADIN.
SIMON, H. A. 1957. Models of Man: Social and Rational. New York: John Wiley.
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/06/Protikorupcne-odporucania.pdf
www.transparency.sk

21

ZAVÁDZANIE SPRÁVNYCH RÁD
NA SLOVENSKÝCH VEREJNÝCH
VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Renáta Králiková1

Anotácia: Prípadová štúdia sa zaoberá zavedením správnych rád na verejných vysokých školách prostredníctvom zákona o vysokých školách č. 131/2002. Ide o príklad použitia zahraničného modelu na Slovensku. Zahraničný model je tu zdrojom expertízy a poznania na základe,
ktorého bol formulovaný nový nástroj politiky.

Účelom prípadovej štúdie je, aby študenti pochopili faktory ovplyvňujúce proces používania zahraničných modelov vo formulovaní národných politík (policy translation). Na základe prípadovej štúdie by študenti mali dospieť k poznaniu, že zahraničné
modely nie sú automaticky kopírované do národných politík. Ich použitie je ovplyvnené tým, čo aktéri považujú za správne (logic of appropriateness) z hľadiska obsahu politiky ako aj z hľadiska toho kto sú aktéri, ktorých názory musí nová politika
reflektovať. To čo aktéri považujú za správne môže navyše vyplývať buď z nových
pravidiel správnosti (appropriate rules) a/alebo z pravidiel definovaných v minulosti,
ktoré určujú nastavenie politík aj v budúcnosti cez mechanizmus závislosti na v minulosti nastolenej línii (path-dependency) a/alebo cez mechanizmy, ktorých cieľom
je riešiť zlé fungovanie inštitúcie alebo pravidiel, ktoré inštitúciu tvoria (nechcené
vplyvy - unintended consequences). V skratke študenti by mali získať schopnosť
konceptualizovať proces používania zahraničného modelu pre tvorbu národných politík cez analytické rámce historického a sociologického inštitucionalizmu. Zároveň
by sa študenti mali oboznámiť s konceptom správnych rád vysokých škôl, čo je
jeden z nástrojov riadenia vysokých škôl.

1

Táto prípadová štúdia vychádza zo skutočných materiálov. Autorka ďakuje za recenzovanie a rady
Michalovi Fedákovi pri príprave prípadovej štúdie.
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1. ÚVOD
Bola jeseň 1998. Vonku síce pršalo a vial nepríjemný vietor, ale ľudia na Slovensku boli veselí a plní očakávaní a odhodlania. Po rokoch temna pod taktovkou
premiéra Mečiara sa po voľbách v septembri 1998 zaskveli lúče nádeje. Slovensko
sa z diery v srdci Európy začalo prebúdzať do úlohy tatranského tigra.2 Všade panovalo nadšenie a ľudia boli pripravení spraviť všetko preto, aby Slovensko dobehlo
ostatné postkomunistické štáty, ktoré medzi časom významne pokročili na ceste do
EÚ, NATO a v štrukturálnych reformách. Po niekoľkých týždňoch práce nová vláda
v novembri schválila programové vyhlásenie, v ktorom si vytýčila reformné ciele.
Vzdelávanie sa stalo jednou z jej priorít čoho súčasťou bola aj reforma vysokého
školstva.3
Na Stromovej ulici, kde sídli ministerstvo školstva, nastali zmeny. Prišlo nové
vedenie na čele s vysokoškolskými pedagógmi ministrom Milanom Ftáčnikom, štátnym tajomníkom Martinom Froncom4 a vedúcim služobného úradu Petrom Mederlym. Títo traja muži síce nemali predošlú skúsenosť s robením reformy vysokých
škôl (ďalej len VŠ), avšak všetci prišli s priamou skúsenosťou ako sa na VŠ žilo
v rámci existujúceho systému vysokého školstva, ktorého korene siahali do porevolučných dní Novembra 1989.
Ich úloha bola jasná – na vysokých školách potrebujeme zmenu. Musíme sa
pripraviť na nárast počtu študentov, zmeniť financovanie tak aby reflektovalo nedostatok verejných zdrojov, zabezpečiť rast kvality vysokých škôl, zmeniť riadenie
univerzít...a to všetko v súlade s európskymi parametrami.2
Len čo presne je treba spraviť? Spýtal sa niekto z trojice. Muži sa zhodli, že reforma bude mať zmysel len ak bude dôsledne pripravená. Na jej príprave by sa mali
zúčastniť všetci tí, ktorých názory sú legitímne, lebo rozumejú vysokému školstvu
a zároveň nejakým spôsobom reprezentujú rôzne časti vysokého školstva (rektorov,
akademické senáty zastúpené v Rade vysokých škôl, študentov zastúpených v Študentskej rade vysokých škôl, akreditačnú komisiu, odbory). Na ministerstve školstva
teda v júni 1999 začala intenzívne pracovať 15 členná komisia, ktorá sa pustila do
prípravy koncepcie vysokého školstva pre 21. storočie,5 a ktorá zahŕňala tak zástupcov vysokých škôl ako aj ministerstva školstva. Koncepcia sa stala podkladom
nového zákona o vysokých školách č. 131/2002.
Koncepcia pomenovala mnohé problémy a načrtla ich riešenia. Zástupcovia ministerstva školstva spolu s predstaviteľmi akademickej obce došli k záveru, že zá2
3

4
5

http://www.cato.org/publications/commentary/slovakias-return-black-hole
http://www.vlada.gov.sk/data/files/981_programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-od-30
10-1998-do-15-10-2002.pdf
Druhým štátnym tajomníkom bol Lászlo Szigeti, ten sa však zaoberal regionálnym školstvom.
http://www.ibv.nfo.sk/navrh.html
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kladným kameňom reformy vysokých škôl musí byť zmena financovania. V roku
1990 prvý postkomunistický zákon dal vysokým školám akademickú slobodu. Ale tá
skutočná autonómia bola z pohľadu reformátorov ekonomická sloboda. Bez nej nemajú zmeny zmysel. Univerzity potrebujú viac zdrojov, ktoré im štát nevie dať, keďže kvôli vláde Vladimíra Mečiara je krajina na pokraji ekonomického krachu. Ale je
možné vysokým školám rozviazať ruky nech si dodatočné zdroje získajú samé. Aj
vo svete sa odporúča model takzvaného viaczdrojového financovania. Toto by znamenalo, že štát bude menej striktne kontrolovať používanie rozpočtových zdrojov,
mimorozpočtové zdroje budú plne v réžii vysokých škôl a majetok prejde do vlastníctva univerzít. Všetci členovia ministerskej komisie súhlasne pritakávali. Tento
nápad však vyvolal, mierne povedané, zdesenie medzi vysoko postavenými úradníkmi ministerstva financií. Univerzity predsa nemajú odbornú kapacitu na riadenie
financií a majetku a nielen to. Môže sa stať, že takúto slobodu budú chcieť niektorí
jednotlivci zneužiť a využijú túto slobodu na vlastné obohatenie.
I zástupcovia ministerstva školstva a univerzít museli priznať, že na týchto obavách čosi je, i keď nezdieľali rovnakú dávku pesimizmu ako ľudia z ministerstva
financií. Východisko však bolo pomerne rýchlo naporúdzi. A to vo forme zavedenia
nového orgánu v riadení vysokých škôl – správnej rady. Tento orgán existoval na
tých najlepších univerzitách sveta a zaviedli ho už aj v susednom Česku.
Nápad zaviesť orgán, ktorý by dozeral na používanie peňazí a majetku vysokými
školami ocenila aj ministerka financií Brigita Schmognerová a jej úradníci boli nútení upustiť od svojho negatívneho postoja k posilneniu ekonomickej autonómie VŠ.
Otázkou však ostalo ako presne navrhnúť správnu radu v zákone o VŠ. Rovnako ako
pri iných oblastiach reformy sa autori nového vysokoškolského zákona pozreli do
zahraničia a pripravili návrh zavedenia správnych rád na slovenských VŠ.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
1. Výber najlepšieho modelu správnych rád.
1.1 Predstavte si, že ste konzultant Svetovej banky alebo OECD a v roku 2000 po
schválení Koncepcie ďalšieho rozvoja VŠ pre 21. storočie ste požiadaný slovenským
ministerstvom školstva, aby ste jeho predstaviteľom poradili, ktorý model správnych
rád by mali vybrať pre Slovensko. Ako zahraničný konzultant odporučíte správne
rady VŠ z krajín, ktoré sa vyznačujú najlepšími vysokými školami.
Krajiny ktoré majú najlepšie vysoké školy môžete identifikovať podľa počtu univerzít, ktoré sa umiestnili v medzinárodnom rebríčku (Academic Ranking of World
Universities, tzv. Šanghajský ranking) do stého miesta. Je dôležité aby ste pri hľadaní systému s najlepšími vysokými školami analyzovali dáta, ktoré budú čo najlepšie
odzrkadľovať stav VŠ v období keď sa pripravoval zákon o VŠ, teda 2000 – 2001.
Úlohu budete realizovať v troch skupinách. Každá skupina študentov vyplní tabuľku nižšie pre jednu krajinu – prvá – zlatá - skupina pre najlepšiu krajinu s najvyšším počtom VŠ v prvej stovke, druhá – strieborná - pre krajinu s druhým najvyšším
počtom univerzít v prvej stovke a tretia – bronzová - skupina pre krajinu s tretím
najvyšším počtom univerzít v prvej stovke.6 Ak je v celom seminári viac ako 15
študentov, tak vytvorte dve prvé skupiny (zlatá A a B), dve druhé (strieborná A a B)
a dve tretie (bronzová A a B). Každá skupina vyplní v tabuľke aj charakteristiky
správnych rád v jednotlivých krajinách a charakteristiky konceptu správnych rád,
ktorý sa nachádza v prílohe číslo 2.

6

I keď Nemecko je jedna z krajín, ktorá mala tretí najvyšší počet VŠ v prvej stovke, nebudete ho
analyzovať, keďže nemalo zavedené správne rady.
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Charakteristiky
správnej rady

Správna rada vo vybranej
krajine

Úlohy správnej rady

Zloženie správnej
rady

Kto odvoláva členov
správnej rady

Úloha akademických
orgánov

Kto môže byť
predsedom správnej
rady

Vyplnenie tabuľky by malo trvať zhruba 30 minút.

Charakteristika správnej
rady podľa konceptu
správnych rád v prílohe č. 2
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1.2 Po vyplnení tabuľky každá skupina odprezentuje ďalším skupinám správne
rady VŠ krajiny, ktorú analyzovali v porovnaní s konceptom správnych rád (trvanie
prezentácií 15 – 20 minút, v prípade viac ako troch skupín trvanie zhruba 30 minút).
Po prezentáciách členovia všetkých skupín spoločne diskutujú aký vplyv má odchýlenie sa správnych rád v troch vybraných krajinách od konceptu správnych rád
na to, či
• Správne rady reprezentujú v danej krajine verejný záujem (vďaka zloženiu, nezávislosti od VŠ)?
• Sú správne rady zapojené do strategického riadenia VŠ?
• Sú správne rady dostatočne malé na to, aby mohli efektívne fungovať?
• Sú akademické záležitosti spravované akademickými orgánmi?
Diskusia by mala trvať zhruba 20 minút. Pri vyššom počte skupín ako tri môže
diskusia trvať 30 minút.
Posledných 15 minút hodiny študenti spolu diskutujú o tom, čo mohli byť dôvody
prečo Slovensko neprebralo ani jeden z modelov najlepších VŠ na svete. Mohlo ísť
napríklad o limitovanú znalosť daných modelov, o špecifickosť problémov VŠ na
Slovensku, zavedené tradície vo vysokoškolskej politike a podobne.
Pri vyššom počte skupín ako tri môže táto diskusia prebehnúť na začiatku nasledujúcej vyučovacej hodiny v rozsahu 30 minút.
2. Identifikácia štrukturálnych faktorov, ktoré ovplyvnili spôsob zadefinovania
správnych rád na Slovensku prostredníctvom konceptov sociologického a historického inštitucionalizmu.
2.1 Doma (individuálne alebo v skupinách vytvorených počas vyučovania) si
porovnajte definíciu slovenských správnych rád v zákone schválenom v roku 2002
(príloha č. 6) s českým modelom správnych rád (príloha č. 7). Porovnanie spravte
s využitím nasledovnej tabuľky:
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Charakteristiky
správnej rady
Kto navrhuje členov
správnej rady

Na základe koho návrhu
môžu byť odvolaní
členovia správnej rady

Môžu ľudia z danej
VŠ participovať na
práci správnej rady?
Ak áno, tak ktorí
a akým spôsobom
(členstvo v SR, možnosť
zúčastňovať as zasadnutí
a pod.)?
Vzťah správnej rady
a akademického senátu
v zmysle prijímania
rozhodnutí správnou
radou – akú pôsobnosť
tam má senát?

Kto tvorí a schvaľuje
predpisy pre vnútorné
fungovanie správnej rady
(štatút správnej rady)?

Správne rady v SR z roku
2002

Správne rady verejných
VŠ v ČR
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• V čom je najzásadnejší rozdiel medzi českými a slovenskými správnymi radami
v zmysle nezávislosti správnej rady od predstaviteľov VŠ (rektora, akademického senátu) a supervíznej pozície správnej rady voči VŠ? Odpoveď na túto otázku
prediskutujte na začiatku hodiny v škole (15 minút, pri viac ako troch skupinách
30 minút).
2.2 Doma si tiež preštudujte analytický rámec v prílohe č. 1. Rozdeľte sa do
pôvodných troch (viac) skupín, v ktorých ste pracovali na predchádzajúcej hodine.
V skupinách identifikujte faktory vedúce k zavedeniu správnych rád na Slovensku a ovplyvňujúce spôsob ako boli správne rady zavedené. Tieto faktory identifikujte cez odpovedanie na otázky nižšie, pričom na ich identifikovanie vám budú
slúžiť koncepty definované v analytickom rámci v prílohe č. 1.
Zlatá skupina (skupiny A a B)
Identifikuje v texte prílohy č. 4 charakteristiky inštitúcie spravovania VŠ zavedenej po novembri 1989
• Čo boli hlavné hodnoty/princípy charakterizujúce VŠ politiku počas spontánnych
zmien v roku 1989 a počas prípravy zákona z roku 1990?
• Kto boli lídri v tvorení inštitúcie spravovania VŠ (legitimate policy designers)
v čase po revolúcii v novembri 1989 až do prijatia prvého porevolučného VŠ
zákona v roku 1990?
Identifikuje v texte prílohy č. 4 čo viedlo na konci 90-tych rokov k otvoreniu sa
zmene inštitúcie spravovania VŠ?
• Viete identifikovať nechcené vplyvy (unintended consequences) VŠ inštitúcie
v oblasti financovania definovanej v roku 1990, ktoré boli pociťované začiatkom
90-tych rokov? Čo malo pomôcť odstrániť nechcené vplyvy?
• Akým spôsobom mali správne rady pomôcť pri odstránení týchto nechcených
vlyvov?
Strieborná skupina (skupiny A a B)
V texte prílohy č. 4 identifikujte legitimate policy designers/ľudia, ktorí boli vnímaní ako tí správni, ktorí mali tvoriť politiku v oblasti riadenia VŠ:
• Kto inicioval zmeny v riadení VŠ v zákone z roku 2002 a čo bola pre týchto
ľudí hlavná hodnota/hlavné princípy charakterizujúce VŠ počas prípravy zákona
z roku 2002?
• Ktorí aktéri mali možnosť zmeny navrhované v zákone z roku 2002 zvrátiť
a ovplyvniť? Čo vnímali títo aktéri ako za správny spôsob spravovania VŠ?
• V čom vidíte path-dependency ohľadom legitimate policy designers a v čom

29

path-divergence, keď sa pozriete na to kto bol konzultovaný a koho hlas musel
byť vypočutý v rokoch 1989 – 1990 versus koho názory museli byť akceptované
pri príprave zákona o VŠ z roku 2002?
o Ako sa path-dependence v oblasti legitimate policy designers odrazila na zložení správnej rady na Slovensku a vo vzťahu správnej rady a akademického
senátu?
o Identifikujte v texte prílohy č. 4 čo viedlo k zmene vnímania rektorov VŠ, keď
v rokoch 1989 a 1990 neboli legitímnymi policy designers a pri príprave zákona z roku 2002 už nimi boli? Dá sa na túto zmenu aplikovať koncept „výmeny
generácií“ u reformátorov, ktorý viedol ku path-divergence?
o Ako sa odrazila path-divergence v oblasti legitimate politcy designers na zložení správnej rady na Slovensku?
Bronzová skupina (skupiny A a B)
Identifikujte path-dependencies ohľadom inštitúcie spravovania VŠ:
Prečítajte si novinové články v prílohe číslo 5 a identifikujte dôvody prečo akademici (rektori, zástupcovia akademických senátov v Rade VŠ) odmietali nominovanie
členov správnych rád ministrom školstva? Vychádzali tieto dôvody z toho čo bolo
považované za správny/appropriate spôsob riadenia VŠ (v zmysle rozdelenia právomocí na úrovni VŠ [rozdelenie právomocí medzi rektorom, senátom a ľuďmi zvonku
VŠ] a medzi VŠ a ministerstvom školstva) v čase definovania zákona z roku 1990 a/
alebo boli v súlade s novým modelom riadenia VŠ zavádzajúcim koncept správnych
rád z konca 90-tych rokov a začiatku nového milénia? Akým spôsobom tieto dôvody
ovplyvnili podľa vás zadefinovanie zloženia a právomocí správnej rady? K definovaniu toho čo bolo vnímané ako správne na začiatku a na konci 90-tych rokov vám
pomôže preštudovanie si prílohy č. 4.
Na prácu v skupinách máte 45 minút. Po 45-tich minútach zástupca každej skupiny napíše zistenia na tabuľu, pričom prvé sú faktory identifikované prvou skupinou.
Faktory identifikované druhou a treťou skupinovou môžu byť v ľubovoľnom poradí.
Toto je dôležité pretože prvá skupina sa zaoberá nastavením „starej“ inštitúcie definovanej po kritickom zlome v roku 1989 a otvorením sa „starej“ inštitúcie zmene.
Druhá a tretia skupina sa zaoberajú faktormi ovplyvňujúcimi akým spôsobom bol
prebratý český model správnych rád, inými slovami ako bola zmenená „stará“ inštitúcia spravovania VŠ. Faktory ovplyvňujúce zmenu pôsobili súčasne.
Po napísaní zistených faktorov na tabuľu diskutujte všetci spolu o tom, čo na
základe vašich zistení viedlo k otvoreniu zmene inštitúcie spravovania VŠ a aké faktory podľa vás ovplyvnili špecifické prebratie českého modelu správnych rád. Na
diskusiu máte zhruba 35 minút (pri viac ako troch skupinách zhruba 60 minút počas
nasledujúcej hodiny), respektíve čas do konca vyučovacej hodiny.
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2.3 Po diskusii o faktoroch, ktoré ovplyvnili špecifické zavedenie správnych rád
na Slovensku napíšte doma krátku esej (2000 slov) o dôvodoch prečo bol na Slovensku špecificky prebraný český model správnych rád (ľudia zvnútra VŠ [rektor,
akademický senát] majúci vplyv na obsadenie správnej rady, na organizáciu jej práce
cez štatút, a na jej právomoci cez to čo správna rada schvaľovala). Tieto dôvody by
ste mali identifikovať na základe diskusií z druhej (respektíve tretej) hodiny o tom
aké politiky v riadení VŠ boli vnímané ako správne (appropriate) počas prípravy
zákona č. 131/2002, či a v čom vychádzali z minulosti (path-dependent), ktorí aktéri
boli vnímaní ako tí správni (legitimate policy designers) na ovplyvňovanie politík
v oblasti riadenia VŠ a čo títo ľudia považovali za správne (appropriate) politiky
v oblasti riadenia VŠ.
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INŠTRUKCIE PRE UČITEĽOV
Prístup
Prípadová štúdia je určená pre pokročilejších študentov v oblasti verejnej politiky
– posledný ročník bakalárskeho štúdia alebo magisterský stupeň štúdia. Dôvodom
je, že sa predpokladá schopnosť študentov aplikovať teoretické koncepty na konkrétne politiky ako aj samostatná práca a práca v skupinách. Zároveň je potrebné, aby
študenti mali aspoň pasívnu znalosť angličtiny vzhľadom na to, že viaceré použité
zdroje a príloha č. 3 sú v angličtine.
Prípadová štúdia sa venuje prenosu zahraničného modelu do národnej legislatívy. Je vhodná ako súčasť predmetu teórie verejnej politiky, pretože je na nej možné
oboznámiť sa s analytickými konceptmi historického a sociologického inštitucionalizmu v súvislosti s prenosom zahraničných modelov. Vzhľadom na sektorové
zameranie prípadovej štúdie je možné túto použiť aj v rámci predmetu vzdelávacia
politika.
Prípadová štúdia má pomôcť pochopiť úlohu domácich inštitúcií pri preberaní
zahraničných modelov, ktoré bývajú používané ako zdroj expertízy a poznania do
národných systémov. Ide o to, aby študenti s pomocou analytických konceptov historického a sociologického inštitucionalizmu vedeli identifikovať faktory, ktoré prenos
zahraničných modelov ovplyvňujú, či už ide o vplyv minulosti (path-dependency,
nechcené dosahy – unintended consequences) alebo o vplyv súčasných pravidiel čo
sa vníma ako správne a kto sú správni aktéri, ktorí majú politiku formulovať (appropriate policies, legitimate policy designers). Zároveň prípadová štúdia ukazuje,
že do procesu tvorby verejnej politiky, vrátane preberania zahraničných modelov,
vstupujú neracionálne faktory (vplyvy minulosti, predstava toho čo je správne).
Vzhľadom na skupinovú prácu na úlohách prípadová štúdia podporuje rozvoj
schopností prezentovať a argumentovať v prospech svojho/skupinového názoru. Písomná úloha potom umožňuje študentom zlepšiť sa v akademickom písaní a tiež
v osvojení si konceptov historického a sociologického inštitucionalizmu.
Pre dosiahnutie stanovených vzdelávacích cieľov je dôležité, aby študenti pracovali v 4 – 5 členných skupinách. Ak je počet študentov v celej triede/seminári vyšší
ako 15, tak sa odporúča, aby boli vytvorené paralelné skupiny (A a B) s rovnakým
zadaním, pričom pri prezentácii výsledkov by sa dopĺňali, prípadne v diskusii by sa
vyjadrovali k rôznym zisteniam v rámci rovnakého zadania. V takom prípade bude
musieť vyučujúci pravdepodobne počítať s vyššou alokáciou času na zdieľanie informácií zo skupín.
V prípade rozdelenia študentov do troch skupín by prípadová štúdia mala byť
rozložená do dvoch 90 minútových vyučovacích hodín. Ak budú študenti rozdelení
do vyššieho počtu skupín navrhujem pridať ešte jednu vyučovaciu hodinu.
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Bude tiež potrebný čas doma pre porovnanie si českého a slovenského modelu
správnych rád (1 hodina) a pre preštudovanie si analytického rámca (zhruba 1 hodina) pred druhou vyučovacou hodinou a pre napísanie eseje o zavedení správnych rád
na Slovensku. Esej by študentom mala zabrať zhruba tri hodiny času.
Ad úloha číslo 1
Úloha číslo 1 má tri ciele. Prvým je, že si študenti vyskúšajú analýzu dát pre zadefinovanie prípadu, ktorý budú analyzovať. Tu je dôležité, aby pochopili, že majú
analyzovať dáta relevantné pre čas kedy sa definovali správne rady na Slovensku,
teda mali by si vybrať dáta, ktoré sú čo najbližšie študovanému obdobiu, ktoré čo
najlepšie odzrkadľujú, ktoré VŠ boli hodnotené ako najkvalitnejšie na začiatku nultých rokov. Toto uvedomenie si relevantnosti dát je dôležité pre budúci výskum,
ktorý študenti budú robiť počas svojich záverečných prác.
Druhým cieľom prvej úlohy je ukázať študentom aká politika by sa vyberala, ak
by sa vyberala na základe racionálnych argumentov – teda že politici by vyberali
najlepší zahraničný model s očakávaním, že to povedie aj ku zvýšeniu kvality daného sektora verejnej politiky, v tomto prípade vysokého školstva. Výber a zavedenie
najlepšieho zahraničného modelu by nebol ovplyvnený štrukturálnymi podmienkami medzi ktoré patrí nastavenie inštitúcií v danej krajine.
Tretím cieľom je, že si študenti vďaka spracovaniu charakteristík správnych rád
v krajine, ktorá im bude pridelená na základe miesta akého má v Academic Ranking
of World Universities, tzv. Šanghajskom rankingu a vďaka porovnaniu týchto správnych rád s konceptom správnych rád osvoja koncept správnych rád ako nástroja
riadenia vysokých škôl.
Záverečná debata o tom, čo mohlo viesť k tomu, že si Slovensko nakoniec nevybralo ako model žiadnu z troch najlepších krajín je prípravou na ďalšiu časť prípadovej štúdie, ktorá má viesť k pochopeniu vplyvu inštitúcií na tvorbu verejnej politiky,
vrátane preberania zahraničných modelov. V prípade väčšieho počtu skupín ako tri
navrhujem túto diskusiu presunúť na začiatok nasledujúcej vyučujúcej hodiny.
Ad úloha číslo 2
Úloha číslo 2 by mala študentom pomôcť pochopiť a osvojiť si koncepty historického a sociologického inštitucionalizmu prostredníctvom ich preštudovania v analytickom rámci v prílohe č. 1, identifikovania s využitím konceptov historického
a sociologického inštitucionalizmu jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich zavedenie
správnych rád v prílohe č. 4, cez diskusiu o týchto faktoroch a následne na základe
diskusie spísania eseje, kde študenti zosumarizujú vplyv všetkých faktorov vplývajúcich na špecifické zavedenie správnych rád na Slovensku.
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V úlohe 2.2 by študenti mali identifikovať v prílohe č. 4 koncepty sociologického
a historického inštitucionalizmu ovplyvňujúce zavedenie správnych rád na Slovensku: path-dependencies, správne/appropriate politiky, legitímny/appropriate aktéri,
ktorí majú mať hlavné slovo v definovaní politík. Navrhujem ponechať pôvodné
rozdelenie do troch (viacerých) skupín, aby sa nestrácal čas delením študentov.
Úloha 2.3 by mala slúžiť na prehĺbenie pochopenia užitočnosti konceptov historického a sociologického inštitucionalizmu pre analyzovanie preberania zahraničných modelov prostredníctvom ich samostatného spísania do koherentného textu.
V prípade nejasnosti ohľadom spracovania úloh odporúčame kontaktovať autorku prípadovej štúdie na e-mail: hall@mesa10.org.
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PRÍLOHY
PRÍLOHA ČÍSLO 1:
Analytický rámec sociologického a historického inštitucionalizmu na
skúmanie inštitucionálnej zmeny v súvislosti s používaním zahraničných
modelov politík7
Podľa stúpencov inštitucionalistických prístupov je výsledok medziľudskej interakcie významne ovplyvnený inštitúciami, teda pravidlami, ktoré tieto interakcie
štruktúrujú (Lane a Svante 2000). Historický inštitucionalisti sú presvedčení, že
nové inštitúcie vznikajú počas takzvaných kritických zlomov (critical juncture)
keď historický vývoj nastúpi na novú dráhu (path) (Hall a Taylor 1996). Príkladom takéhoto zlomu je aj zmena režimu z komunistického na demokratický (Bohle
a Greskovits 2012). Výsledkom kritického zlomu je, že sú vytvorené nové vzorce
politickej mobilizácie, inštituciálne pravidlá a spôsob ako ľudia uvažujú o svete politiky (Skocpol a Pierson 2002). Z pohľadu sociologického inštitucionalizmu sa počas
kritického zlomu zadefinuje čo je považované za správne - appropriate.
Zástancovia inštitucionalizmu používajú národné inštitúcie aj na vysvetlenie
rôzneho preberania zahraničných modelov jednotlivými krajinami (pozri napríklad Gornitzka 2013; Gornitzka a Maassen 2011; Sporn 2003). Inštitúcie môžeme
v súlade s Marchom a Olsenom (2004), reprezentujúcimi sociologický inštitucionalizmus a špecificky koncept logic of appropriateness, definovať ako súbor pravidiel, ktoré ľudia rešpektujú pretože ich vnímajú ako správne (appropriate),
prirodzené, legitímne a predvídateľné a to bez ohľadu na alebo dokonca napriek
prospešnosti/funkčnosti, ktorú predpokladajú, že im ich konanie prinesie. Inštitúcia
poskytuje aktérom optiku, cez ktorú vnímajú svet okolo seba a pomáha im vedieť
ako by správne mali reagovať v danej situácii (Hall a Taylor 1996). V rámci spravovania VŠ Gornitzka a Maassen (2011) definujú inštitúciu ako zdieľané porozumenie
čo má byť správny (appropriate) spôsob riadenia VŠ, ktorí aktéri sú vnímaní ako legitímni (appropriate) a čo je ich úlohou v riadení VŠ, aké majú byť pravidlá interakcie medzi politickou a akademickou sférou a spôsob ako majú byť VŠ financované.
Táto definícia v sebe obsahuje dve dimenzie inštitúcie dôležité z analytického hľadiska. Prvou je, že inštitúcia štruktúruje čo je vnímané ako správne (appropriate) spravovanie VŠ, teda aká politika spravovania VŠ je vnímaná ako legitímna.
Druhá dimenzia je, že inštitúcia štruktúruje vnímanie toho, že ktorí aktéri by mali
riadiť VŠ a vôbec akí aktéri majú aké legitímne úlohy. Ako hovorí March a Olsen
7

Táto časť prípadovej štúdie stavia na kapitole 2.2 Analytický rámec z dizertácie Renáty Králikovej: „Transition legacies, rules of appropriateness and ‘modernization agenda’ translation in higher
education governance in Lithuania, Romania and Slovakia“ (2016).
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(2004) aktéri konajú v súlade so svojou rolou. Napríklad aktéri môžu byť vnímaní
ako tí správni (appropriate), ktorých názor musí byť reflektovaný v prijatej zmene
(legitimate policy designers) a to nie preto, že je to ich právomoc daná zákonom ale
preto, že je to vnímané ako správne.
Inštitúcia sa podľa historických inštitucionalistov posilňuje cez mechanizmus
pozitívnej spätnej väzby (positive feedback mechanism) (Skocpol a Pierson 2002).
Pozitívna spätná väzba môže byť funkčná, čiže aktéri sa prispôsobujú inštitúcii, ktorá už funguje a svojím správaním ju ďalej posilňujú. Druhý typ pozitívnej spätnej
väzby je distribučný, čo znamená, že inštitúcie reprodukujú a posilňujú existujúce
rozloženie moci (Thelen 1999).8 Pozitívnou spätnou väzbou sa vytvára zotrvačnosť inštitúcií (path-dependency) (Pierson 2000). Zotrvačnosť inštitúcií potom
vedie k tomu, že historický vývoj ide v súlade s nastolenou dráhou/path (Hall a Taylor 1996). Zotrvačnosť sa môže vzťahovať tak na to, čo je vnímané ako správna
(appropriate) politika v spravovaní VŠ ako aj na to kto sú legitímni aktéri, ktorých
názory je potrebné reflektovať v prijímanej politike.
Napriek zotrvačnosti inštitúcií existujú faktory vedúce k zmene inštitúcií. Podľa sociologických inštitucionalistov sa inštitúcia otvára zmene, keď stráca legitimitu (Hall a Taylor 1996). V takejto situácii už inštitúcia neodpovedá na to,
čo je správne a čo je nesprávne a čo je a čo nie je pravda. Zmena by mala viesť
k zvýšeniu jej legitimity (March a Olsen 2004). To či inštitúcia stráca legitimitu závisí od jej vnímania aktérmi, ktorí majú úlohu ako tí správni pri definovaní politík
(legitimate policy designers). Vnímanie týchto aktérov sa môže zmeniť napríklad
v dôsledku toho, že inštitúcia začne produkovať nechcené vplyvy (unintended consequences) alebo vplyvom “novej” inštitúcie štrukturujúcej vnímanie aktérov (Hood
1998). “Nová” inštitúcia môže získať pri aktéroch, ktorí ovplyvňujú tvorbu novej
politiky (legitimate policy designers), na kredibilite, keď absorbujú nové očakávania
cez vzdelávanie sa (DiMaggio a Powell 1991). Vzdelávaním sa nemyslí len formálne učenie sa, ale aj vzdelávanie sa prostredníctvom práce (on-the-job learning),
ktorým je aj oboznamovanie sa so zahraničnými modelmi politík. “Nová” inštitúcia
potom začne štrukturovať vnímanie aktérov, ktorí následne začnú vnímať “starú”
inštitúciu ako nie správnu (nie appropriate), teda ktorej legitimita je nízka.
Nechcené vplyvy vznikajú tým, že už pri vzniku inštitúcie má táto v sebe zabudované slabé stránky. Napríklad nechcený vplyv je ak sa na VŠ zavedie samospráva
ako základný princíp riedenia, ktorý by mal chrániť akademickú slobodu. Toto môže
8

Príklad funkčnej pozitívnej spätnej väzby je, že keď by napríklad parlament bol vnímaný ako miesto,
kde sa dá ovplyvniť definovanie zákona o VŠ, tak aktéri sústredia svoje úsilie na ovplyvňovanie poslancov, i keď napríklad ministerstvo školstva vytvorí komisiu na prípravu nového zákona. Príklad
distribučnej pozitívnej spätnej väzby je, že môže byť vnímané ako správne, že spôsob riadenia VŠ
majú navrhovať akademici. Akademici budú teda navrhovať len politiky, ktoré budú posilňovať ich
úlohu v riadení univerzít, čím si budú svoje postavenie stále posilňovať.
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zabezpečiť nezávislosť VŠ od politických a iných negatívnych vplyvov, ale zároveň
to môže viesť k odtrhnutosti VŠ vzdelania od potrieb trhu práce a celkovo očakávaní spoločnosti. Nie všetci aktéri môžu vnímať nechcené vplyvy ako negatívne.
Záleží to od toho, čo vnímajú aktéri ako správnu (appropriate) politiku. Niekto
môže vnímať ako správnu politiku takú čo stojí na princípe výsostnej samosprávy
VŠ (napr. akademici), zatiaľ čo iní aktéri môžu vnímať ako správnu politiku zodpovednosť VŠ voči spoločnosti (napr. politici). Pre otvorenie sa zmene je dôležité,
či sú nechcené vplyvy vnímané negatívne aktérmi, ktorých názory musia byť
rešpektované počas tvorby politík (legitimate policy designers). Respektíve je
dôležité, či správanie týchto aktérov štrukturuje “nová” inštitúcia. Otvorenosť voči
zmene, teda zvýšená citlivosť na vnímanie nechcených vplyvov a vplyv “novej”
inštitúcie môžu byť posilnené generačnou zmenou, ktorá podľa Oliverovej (1992)
prináša aktérov s iným pozadím a kultúrnymi očakávaniami, ktoré postupne nabúravajú inštitucionalizované normy a aktivity. Vplyv generačnej výmeny na tvarovanie inštitúcií stojí podľa Offeho (1996) na vzťahu vzájomného ovplyvňovania
aktérov a inštitúcií. Offe hovorí, že aktéri generujú podporu a ustanovujú inštitúciu
a zároveň inštitúcia socializuje aktérov k dodržiavaniu spoločenských noriem.
Keď už sú aktéri otvorení zmene inštitúcie, tak konkrétna podoba nových
správnych pravidiel (appropriate rules) bude závisieť od toho čo legitímni aktéri
vnímajú ako to čo zvýši legitimitu inštitúcie. Podoba zmeny inštitúcie môže byť
ovplyvnená tak zahraničnými modelmi (teda “novou” inštitúciou štrukturujúcou
správanie legitímnych aktérov) ako aj/alebo vplyvom minulosti - napríklad potrebou
odpovedať na nechcené vplyvy. V prípade, že je vnímaná ako správna politika v súlade so zahraničnými modelmi, tak potom sa zahraničný model premietne do zmeny
inštitúcie. Toto sa môže stať tiež v prípade ak sú vnímaní ako správni aktéri pre tvorenie politík, ktorých správanie je štrukturované “novou” inštitúciou (zahraničným
modelom). Takouto politikou sú aj správne rady. Vprípade, že je “nová” politika
definovaná v súlade s “novou” inštitúciou, tak prijatá politika sa odkloní od dráhy
stanovenej počas kritického zlomu, čiže dôjde k path-divergence. Odpoveďou na
nechcené vplyvy, ktorá nie je štrukturovaná novou inštitúciou, môže byť zavedenie
zástupcov verejnosti a zamestnávateľov do samosprávnych orgánov. Inými slovami,
odpoveď na nechcené vplyvy nezmení samosprávny charakter spravovania VŠ, ale
odstráni problém úplného odtrhnutia VŠ od širšej spoločnosti.
Zároveň však môžu byť aktéri pri definovaní novej politiky ovplyvnení aj zotrvačnosťou “starej” inštitúcie (path-dependency) definovanej počas kritického
zlomu (critical juncture) a to buď v zmysle toho, že sa budú pri tvorbe politiky považovať za legitímne názory aktérov, ktorých správanie je štruktúrované “starou”
inštitúciou a/alebo že sa budú považovať za správne (appropriate) politiky, ktoré
reflektujú “starú” inštitúciu, t.j. inštitúciu definovanú v čase zlomu (ciritcal juncture). Vo všeobecnosti výsledok inštitucionálnej zmeny môže byť (a často býva)
kombináciou pravidiel “novej” a “starej” inštitúcie (Campbell 2004).
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PRÍLOHA ČÍSLO 2:
Koncept správnej rady
Správne rady (SR) sú orgánmi riadenia VŠ, ktoré reprezentujú verejný záujem
v spravovaní VŠ. SR majú väčšinou funkciu dozerať na prácu vedenia VŠ (Sporn
2003). Kľúčovým princípom v definícii SR je, že sa zapájajú len do strategického
riadenia a teda nie riadenia bežného chodu VŠ. SR si vytvárajú subkomisie zaoberajúce sa podrobnejšie konkrétnymi aktivitami (Fielden 2008). Právomoci SR zahŕňajú voľbu rektora, schvaľovanie plánu strategického rozvoja VŠ a rozpočtu a diskusie
o budúcich aktivitách VŠ ako inštitúcie (Sporn 2003). Ďalšími úlohami SR spravidla
je definovanie misie VŠ, schvaľovanie politík a pravidiel fungovania VŠ. Pri definovaní stratégie a smerovania VŠ SR zabezpečujú aby v aktivitách a politikách VŠ
bol reflektovaný verejný záujem. VŠ môžu efektívne fungovať, keď sú podporované
spoločnosťou a zároveň majú autonómiu, s tým že SR v mene spoločnosti vykonávajú dohľad nad fungovaním VŠ. Schopnosť SR naplniť tento náročný mandát závisí
od ich zloženia, kompetencií a nezávislosti od VŠ, najmä jej študentov a zamestnancov (Santiago et al. 2008).
Členovia SR sú zvyčajne vyberaní z ľudí pôsobiacich vo verejnom (reprezentujúci verejné vlastníctvo VŠ) aj privátnom sektore v závislosti od zamerania VŠ (Sporn
2003). SR majú malý počet členov (medzi 12 až 25), z ktorých väčšina býva zvonku
VŠ (Fielden 2008, Santiago et al. 2008). Členovia SR bývajú v kontinentálnej Európe vymenovaní ministrami (v USA na verejných VŠ guvernérmi). V Británii, Írsku
a na súkromných VŠ v USA nových členov SR nominujú pôvodní členovia SR. Základným princípom je, že členovia SR nemajú zastávať konkrétny záujem, ale majú
zastávať záujem VŠ ako celku. Akademické záležitosti sú spravované akademickými senátmi s výnimkou situácií keď majú tieto záležitosti presah do strategických
alebo finančných oblastí (Fielden 2008).
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PRÍLOHA ČÍSLO 3:
Príklady správnych rád
Štát

Úloha SR

Austrália

Členovia
a veľkosť SR

Úloha akademického senátu
/ rady

Úloha pred- Kto môže
Úloha resedu SR
byť zvolený/ ktora/VC/
menovaný
Prezidenta
ako predseda SR

Kto sa
môže stať
rektorom/
VC/
prezidentom

Celková
Do 24, väčši- Zvrchovaný akazodpoved- nou ne-akade- demický orgán,
nosť za
mikov
ale zodpovedá
riadenie
sa SR
univerzity
k organizácii
rozdeľujúcej
rozpočet

Riadi
záležitosti
SR, hodnotí prácu
rektora

Akýkoľvek
ne-akademik - z biznisu, verejnej správy
a pod.

Zodpovedá
sa SR za
riadenie
všetkých
akademických
a administratívnych
záležitostí.

Seniorný
akademik
(alebo iný
vhodne
kvalifikovaný človek)1

Kanada

Konečná
zodpovednosť za
riadenie
školy, a za
nábor alebo
prepustenie
VC, ale
provincie
majú nejakú
právomoc
a alokujú
peniaze

Priemerná
veľkosť je 27.
25 % je vymenovaných
provinciou,
25 % je zvolených, 25 %
je vymenovaných SR exofficio. Polovica členov je
z mimo VŠ

Senát je zodpovedný za akademické záležitosti
(ale zodpovedá
sa SR)

Predsedá
SR, podporuje, radí
prezidentovi a hodnotí
jeho prácu.

Väčšinou
z biznisu,
profesií alebo verejnej
správy.

Zodpovedá
sa SR za
každodenné
akademické
a administratívne
záležitosti.

Ktorýkoľvek akademik (alebo
iný vhodný
kvalifikovaný človek)

Dánsko

SR dohliada
na napĺňanie úlohy
školy vo
vzdelávaní
a výskume
a poskytuje
dlhodobé
vedenie

SR má väčšinu členov
zvonku VŠ.
Ďalší členovia
zastupujú
administratívnych
a technických
pracovníkov
a študentov
školy

Akademická
rada zastupuje
akademické
záujmy akademických zamestnancov školy.

Predseda
je zvolený
externými
členmi SR
a tiež musí
byť človekom z mimo
VŠ

Rektor zodpovedá za
každodenné
riadenie
VŠ v rámci
pravidiel
nastolených
SR

Uznávaný
vedec s manažérskou
skúsenosťou
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Francúzsko

SR odsúhlasuje štvorročný plán
a zmluvu
so štátom,
ale stále je
škola kontrolovaná
do značnej
miery ministerstvom
školstva
(napr.
v oblasti
ľudských
zdrojov)

Nemecko

Senát rozdeľuje zdroje.
Viaceré
právomoci
ostali krajinám (Lander)

Členovia sú
volení z rôznych oblastí,
vrátane
z mimo VŠ

Vedecká rada
odporúča SR
zmeny v akademických
politikách v oblasti učenia a
výskumu

Nie je centrálny
akademický
orgán, čiže
fakultné alebo
katedrové rady
rozhodujú
o všetkých
otázkach v oblasti učenia a
výskumu

Maďarsko Senát je
Členovia sú
zvrchovaný zvolení na tri
orgán, ktorý roky
volí rektora
ale niektoré
rozhodnutia musí
schvaľovať
minister
Indonézia

SR hrá ústrednú úlohu
v spravovaní
VŠ

Predstavitelia Akademický
množstva
senát je volený
organizácií,
vrátane ministerstiev,
akademických
senátov,
akademickej
komunity,
a širšej verejnosti, vrátane
rektora

Rektor/VC Nie je relepredsedá
vantné
SR, vedeckej rade
a sociálnej
rade

Riadi VŠ,
predsedá
radám,
kontroluje
peniaze
a zodpovedá za riadny chod

Seniorný
akademik
zvolený
troma univerzitnými
radami

Buď rektor alebo
prezident
sú formálne
zodpovední, ale majú
limitované
právomoci

Je zvolený zo
seniorných
profesorov
všetkými
zamestnancami

Je hlavný
akademický a administratívny
predstaviteľ

Seniorný
akademik
zvolený
senátom
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Japonsko2 SR sa
Členovi sú z
zaoberá
aj z mimo VŠ
všetkými
dôležitými
otázkami
pred rozhodnutím
prezidenta
(každá škola
si definuje
právomoci
SR)

Rada sa zaobe- Nie je defi- Nie je defirá študijnými
nované
nované
programami,
výskumom, študentmi, výberom
zamestnancov,
radí rektorovi

S pomocou
administratívnej rady
obsahujúcej
ľudí zvonku VŠ by
prezident
mal byť silným lídrom
s hlavnou
zodpovednosťou za
školu

Kvalifikovaní
kandidáti
zvonka alebo zvnútra
školy môžu
byť vybraní
výberovou
komisiou
zloženou
z ľudí
z mimo VŠ

Holandsko SR schvaľuje strategický plán
a rozpočet
a vyberá
trojčlennú
výkonnú
radu

5 členov SR
zvonku VŠ
je vybraných
ministrom
na základe
odporúčania
akademickej
rady

Univerzitná rada
s cca 15 členmi
je volená, je
poradným orgánom, ktorý sa
vyjadruje k strategickému plánu
a navrhovaným
pravidlám.

Je seniorným akademickým
členom výkonnej rady
s plnou
(ale kolektívnou)
zodpovednosťou za
vedenie VŠ

Seniorný
akademik
(profesor)
vymenovaný SR

Nórsko

SR má celkovú zodpovednosť
za vedenie
inštitúcie

4 – 5 členov
zvonku VŠ
nominovaní
ministrom,
okolo 7 členov zvolených
zvnútra VŠ

Poradné orgány
vytvorené na
základe nového
zákona, obsahujúce dekanov
ex-officio

Pakistan

Syndikát je
najvyšším
výkonným
orgánom VŠ

SR má 20
– 25 členov
a obsahuje
akademikov a
neakademických zástupcov; prevládajú akademici

Senát rozhoduje
o akademických
záležitostiach
VŠ, vymenúva
členov Syndikátu a prerokúva
čerpanie rozpočtu

VC je prezi- VC je hlavdent
ný výkonný
a akademický líder
univerzity

Môže byť
buď kandidát zvnútra
VŠ alebo
zvonku.
Musí byť
kompetentný administrátor
a vedec

Švédsko

SR má celkovú zodpovednosť
za všetky
aspekty VŠ

Členovia
a predseda
menovaní
ministrom, ale
navrhnutí VŠ

Fakultné rady
určujú stratégiu
učenia a výskumu na každej
fakulte

Nemá
definované
ďalšie úlohy okrem
predsedania
SR

Predsedá
SR a je
menovaný
vládou,
nesmie byť
spojený s
inštitúciou

Väčšinou
prominentný
človek z biznisu alebo
politiky

VC alebo
rektor je
hlavný
predstaviteľ
zodpovedajúci sa SR

Seniorný
akademik
menovaný
vládou na
základe
odporúčania SR

43
Tanzánia

Rada je
hlavným
orgánom
tvoriacim
politiky VŠ

Veľkosť musí
byť medzi
11 – 21 členov, až 80 %
z nich musí
byť zvonku
VŠ

Senát má rozhodovaciu právomoc ohľadom
akademických
záležitostí

Veľká
Británia3

Zodpovednosť
za celkové
riadenie VŠ
a za menovanie VC

Odporúčaný
limit je 25 členov (momentálny priemer
je cca 30)

Zodpovedný
za akademickú
politiku a kvalitu, ale priamo
sa zodpovedá
SR, má 25 – 150
členov

USA4

SR má zodpovednosť
za celkové
riadenie
VŠ, ale
právomoci
sa odlišujú
medzi štátmi. Väčšinou vyberá
prezidenta.

Na štátnych
VŠ sú členovia SR
menovaní
guvernérom
štátu (cca 10 –
25 členov)

Senáty radia
ohľadom akademických
záležitostí
prezidentovi
a SR. Členovia
sú volení a ich
počet sa môže
rôzniť

Predseda
SR vybraný
prezidentom
Tanzánie
na základe
zoznamu
odporúčaných kandidátov predložených VŠ
komisiou

VC je
hlavný
akademický a administratívny
funkcionár
VŠ

VC musí
byť seniorný akademik

Predsedá
SR a preskúmava
výkon VC

Akýkoľvek
ne-akademik z biznisu, verejnej
služby alebo
vlády

Je hlavným
akademickým
a administratívnym
funkcionárom a zodpovedá sa
SR

Akýkoľvek
akademik,
alebo vhodní ľudia
z diplomacie, armády
alebo
biznisu boli
menovaní

Predsedá
SR a posudzuje
výkon
prezidenta

Predseda SR Prezident
je menovaní celkovo
guvernérom zodpovedá SR za
akademický a administratívny
manažment

Väčšinou
seniorný
akademik
ale môže
byť z biznisu alebo
vlády

Zdroj: správa Johna Fieldena (2008, str. 60-63)
Skratky: SR = správna rada, VC = vice-kancelár
Poznámky:
(1) Seniorný diplomat, úradník alebo príslušník armády boli niekedy vymenovaní za rektora
alebo VC
(2) Toto vychádza z Národného zákona o univerzitných korporáciách z apríla 2004
(3) Vo Veľkej Británii sú dva systémy spravovania VŠ – pre školy založené pred a po roku
1992
(4) Relevantné najmä pre VŠ financované z verejných zdrojov, a sú veľké rozdiely medzi
jednotlivými štátmi. Vo všeobecnosti prevláda trend delegovania viac právomocí na úroveň správnych rád.
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PRÍLOHA ČÍSLO 4:
Vývoj angažovania ľudí zvonka VŠ v spravovaní vysokých škôl na Slovensku9
1989 – 1990 Formovanie nových pravidiel vysokoškolskej inštitúcie
Po 17. novembri 1989 sa nanovo definoval v Československu, a teda aj na Slovensku, politický systém a okrem mnohých iných zmien bola zásadne zmenená aj
organizácia vysokoškolského sektora. V tomto období sa udiali dva dôležité procesy, ktoré formovali novú inštitúciu spravovania vysokého školstva v súvislosti s angažovaním externých stakeholderov do riadenia VŠ. Prvým boli spontánne zmeny
v riadení VŠ hneď po demonštrácii 17. 11. 1989 a druhým bol prvý porevolučný
zákon o VŠ č. 172/1990.
Spontánne zmeny boli zmeny, ktoré vychádzali z iniciatívy akademikov bez formálnych zmien legislatívy. Spontánne zmeny v riadení VŠ stáli na troch základných
princípoch. Prvým bolo, že VŠ sa majú samo-spravovať (bez zásahov zvonku). Toto
je dobre odzrkadlené v citáte jedného z aktérov zapojeného do schvaľovania zákona
o VŠ na jar 1990, ktorý opisuje ako jeden z hlavných princípov zmien: „To bol návrat k pôvodnému zmyslu univerzity. Ten zákon a aj sa to tak vnímalo, že ten dekan
získal oveľa viac právomocí než mal predtým, boli to subjekty skutočne samosprávne. Ako zhromaždenie slobodných ľudí, ktorí rozhodujú o veciach vo vlastnej réžii.
Takže maximum jednotlivé fakulty ale aj univerzita ako celok mala tvoriť taký svet
sám pre seba.“
Nezasahovanie zvonku znamenalo, že zásahy politikov do zmien vo vysokom
školstve a na úrovni VŠ neboli v súlade s tým čo bolo vnímané ako správne alebo legitímne. Toto bolo reflektované vo vzniku kolektívnych samosprávnych orgánov na
úrovni fakúlt a potom aj univerzít, ktoré sa neskôr pretransformovali do akademických senátov. Na celoslovenskej úrovni sa samosprávnosť VŠ pretavila do vzniku
Akademického Fóra Slovenska, ktoré bolo zámerne oddelené od politicko-občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu, aby bola nová politická reprezentácia jasne
oddelená od reprezentácie VŠ. Samo-spravovanie VŠ však nezahrňovalo používanie
peňazí a majetku. Tu pretrvala predstava medzi všetkými zúčastnenými aktérmi, že
je správne (appropriate), že štát finančne a materiálne zabezpečuje VŠ a zároveň aj
priamo riadi používanie finančných a materiálnych zdrojov (rozhovor č. 3).
Druhým princípom bolo, že vedenie fakúlt a VŠ má byť vyberané v demokratických voľbách a všetci mali mať možnosť ovplyvňovať chod fakulty a VŠ. Voľby
zdola nahor nahradili predchádzajúci komunistický systém dosadzovania vedenia
9

Táto časť prípadovej štúdie stavia na kapitole 4.4 Slovensko z dizertácie Renáty Králikovej:
„Transition legacies, rules of appropriateness and ‘modernization agenda’ translation in higher
education governance in Lithuania, Romania and Slovakia“ (2016).
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zhora nadol. Najdôležitejším zastupiteľským orgánom akademikov a študentov
sa stal akademický senát, ktorý získal významné právomoci v rozvoji fakúlt a VŠ
(Koucký 1990). Autori zákona z roku 1990 prirovnávali senát k parlamentu v parlamentnej demokracii, kde senát vyvažoval exekutívu – rektora a dekana. Zástupcovia
akademických senátov fakúlt a univerzít boli na národnej úrovni reprezentovaní Radou vysokých škôl SR, ktorá bola zakotvená v zákone o VŠ.
Tretím dôležitým princípom bolo, že fakulty vysokých škôl mali postavenie samostatnej organizácie a boli primárnou organizačnou jednotkou, s ktorou komunikovalo ministerstvo školstva. Jedným z dôvodov bolo, že spontánne zmeny na
VŠ vychádzali z úrovne fakúlt a nie univerzít. Dôvodom bolo, že rektori VŠ, ktorí
v novembri 1989 viedli VŠ boli dosadení v súlade s prednovembrovou legislatívou
predstaviteľmi komunistickej vlády (minister navrhoval a prezident vymenovával)
(zákon č. 89/1980 o vysokých školách). Rektori teda neiniciovali zmeny po novembri ’89 a tiež im ako komunistickým nominantom nikto nedôveroval. Inými slovami
rektori neboli legitímnymi autormi zmien ani tvorcami politík. Iniciátormi zmien
a legitímni tvorcovia VŠ politiky boli zástupcovia fakúlt. Zároveň spojenie rektorov s komunistickou stranou a centralistickým riadením vysokého školstva počas
komunizmu spôsobilo, že akýkoľvek pokus o centralizovanie moci na úrovni VŠ po
Novembri 1989 by podľa slov pamätníkov viedlo k alergickej reakcii v akademickej
obci.
Nový postkomunistický zákon vznikol v súlade s tromi vyššie uvedenými princípmi. Bol síce pripravený na ministerstve školstva, čím sa vedenie ministerstva stalo legitímnym autorom zmien (legitimate policy designer). Avšak minister (Ladislav
Kováč) i jeho námestník zodpovedný za VŠ (Ján Pišút) pochádzali z akademického
prostredia a zákon reflektoval požiadavky fakúlt a vysokých škôl ako opisuje jeden
z bývalých predstaviteľov ministerstva školstva: „Ale inak kontroverzné nebolo
[nič], lebo ten zákon bol naozaj robený po vôli vysokým školám a fakultám.“ Inými
slovami predstavitelia fakúlt si aj počas prípravy zákona o VŠ z roku 1990 zachovali
pozíciu legitímnych tvorcov VŠ politiky.
Pri príprave zákona č. 172/1990 boli dva návrhy, ktoré mali vniesť ľudí zvonka
vysokej školy do jej riadenia. Návrh zákona o VŠ z marca 1990 navrhoval, aby vo
vedeckých radách VŠ a fakúlt boli aj odborníci z praxe a v akademických senátoch
fakulty/univerzity10mohli byť aj odborníci z praxe. Ani jeden z týchto návrhov sa
však do zákona nedostal (Návrh zákona o VŠ 1990). V akademickom senáte VŠ/
fakulty mohli byť len členovia akademickej obce VŠ/fakulty a vo vedeckých radách
10

Senát na univerzitnej a fakultnej úrovni mal na starosti fungovanie univerzity/fakulty ako organizácie (voľba rektora/dekana, schvaľovanie štatútu, schvaľovanie rozpočtu, zriadenia pracovísk, na
fakultnej úrovni aj schvaľovanie študijných programov), zatiaľ čo vedecká rada univerzity/fakulty
sa zaoberala len akademickými otázkami ako pedagogická činnosť a vedecký výskum a menovanie
profesorov a habilitácie docentov (Zákon č. 172/1990 o VŠ v pôvodnom znení).
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mali byť ďalší odborníci – slovo z praxe už zákon neobsahoval. Neprijatie návrhov
zapojenia odborníkov z praxe malo podľa realizovaných rozhovorov a dostupných
dokumentov rôzne dôvody. Pri vedeckých radách bol dôvod, že ľudia zvonku VŠ
mali byť v podstate ľudia zo Slovenskej akadémie vied (SAV). SAV spolupracovala s VŠ na výskume a vzdelávaní, a tak jej zástupcovia, ktorí boli označení ako
iní odborníci mali byť súčasťou vedeckých rád dohliadajúcich na kvalitu výskumu
a vzdelávania.
Prítomnosť predstaviteľov praxe v akademických senátoch VŠ/fakúlt bola vnímaná zástupcami fakúlt združenými v Akademickom Fóre Slovenska ako narušenie akademickej slobody a autonómie VŠ a fakúlt (Akademické Fórum Slovenska
1990). A akademická sloboda mala viesť k tomu, že akademici budú môcť robiť to
čo považujú za dôležité. Názor zástupcov fakúlt musel byť rešpektovaný, keďže ako
je uvedené vyššie, zástupcovia fakúlt boli počas tvorby zákona o VŠ z roku 1990
vnímaní ako legitímni autori VŠ politiky.
Podľa Kouckého (1990) účasť externých stakeholderov na riadení VŠ by šla proti
princípu samosprávy VŠ, ktorý znamenal v roku 1989 a 1990 nezávislosť VŠ od
štátu a najmä politických strán (vzhľadom na negatívnu skúsenosť s komunizmom
keď komunistická strana riadila VŠ), ale aj od iných aktérov ako zamestnávatelia,
podniky, odborári, či regionálne a lokálne komunity. Izolovaním sa od vonkajšieho
sveta, sa VŠ mohli, podľa jedného z interviovaných predstaviteľov fakúlt aktívnych
pri tvorbe VŠ zákona, vrátiť k tomu čo akademici vnímali ako ich pôvodný zmysel,
inými slovami čo považovali za správne (appropriate) – mohli sa opäť stať komunitou ľudí, ktorá si sama spravuje svoje záležitosti.
Pokus o zmeny v samospráve VŠ cez novelu zákona o VŠ z roku 1996
V rokoch 1993 – 1998 bola na Slovensku vláda vedená premiérom Vladimírom
Mečiarom. Táto vláda sa snažila priamo ovládať rôzne časti spoločnosti. V súvislosti
s vysokými školami predložila novelu zákona o VŠ číslo 324/1996, ktorou sa snažila
získať moc nad určovaním kto budú dekani fakúlt a kto rektori (Švec 1996). Takáto
snaha vyvolala veľký odpor v akademickej obci, ktorý vychádzal nielen od predstaviteľov fakúlt (dekanov a senátov), ale aj od predstaviteľov univerzitnej úrovne (rektorov a senátov). Protesty vyvrcholili v septembri 1996, keď sa na pôde Univerzity
Komenského zišli zástupcovia 14 VŠ zastupujúcich viac ako 90 % VŠ študentov
a pedagógov, čo bol najväčší protest predstaviteľov akademickej obce od Novembra
1989. Vzhľadom na masívne protesty bolo ministerstvo školstva nútené uvedené
návrhy z novely zákona o VŠ stiahnuť.
Táto udalosť viedla k dvom dôležitým dôsledkom. Jednak rektori VŠ sa prejavili
ako integrálna súčasť akademickej obce v boji za akademické slobody, čo bola podstatná zmena oproti roku 1989 keď boli rektori vnímaní ako súčasť komunistickej
moci. Rektori sa tak stali legitímnymi aktérmi, u ktorých bolo správne (appropriate),
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že ovplyvňujú formulovanie VŠ politiky. Druhým dôležitým dôsledkom bolo, že sa
potvrdilo vnímanie zavedené v roku 1989, že je správne/appropriate, že VŠ by mali
byť samo-spravované a uzavreté voči externým vplyvov, najmä voči vplyvu štátu. Ak
by sa totiž umožnil vplyv štátu, tak vedenie VŠ a fakúlt by bolo dosadzované politicky.
Príprava zákona o VŠ č. 131/2002
V roku 2002 bol prijatý nový zákon o VŠ. Jedným z jeho hlavných cieľov bolo
zaviesť ekonomickú slobodu vysokých škôl. Ako uviedol jeden z autorov zákona
z roku 2002: „Ten prvý zákon, ktorý bol v roku ’89 sa už prekonal a to podstatné
bolo, že ten prvý zákon vrátil akademické slobody. Ale reálna sloboda je ekonomická
sloboda. A v tom ďalšom sme dali ekonomickú slobodu.“ Inými slovami nové správne/appropriate pravidlá, ktoré dominantne charakterizovali VŠ inštitúciu boli, že VŠ
majú byť primárne ekonomicky nezávislé. Ekonomická nezávislosť VŠ znamenala,
že majetok, ktorý VŠ používali prešiel do ich vlastníctva a že získali možnosť relatívne slobodne nakladať s prostriedkami zo štátneho rozpočtu aj s prostriedkami,
ktoré si samé získali. Hlavným dôvodom ekonomickej slobody VŠ bolo, že mala
zabezpečiť efektívnejšie narábanie s majetkom a s prostriedkami. Školy by si ponechali len majetok, ktorý potrebujú a boli by motivované doň investovať, lebo by im
patril. Väčšia sloboda v nakladaní s finančnými prostriedkami zase mala viesť VŠ
k získavaniu zdrojov z mimo štátneho rozpočtu.
Vedenie ministerstva školstva, minister Milan Ftáčnik, štátny tajomník Martin
Fronc a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Mederly, iniciovalo aj viedlo
prípravu zákona o vysokých školách. Ani jeden z týchto troch predstaviteľov ministerstva nebol pri stanovení pravidiel definujúcich riadenie VŠ v rokoch 1989 - 1990.
Išlo teda o novú generáciu reformátorov. Všetci traja predstavitelia ministerstva mali
ako vysokoškolskí učitelia a funkcionári priamu skúsenosť s tým ako v praxi fungovalo nastavenie riadenia VŠ definované zákonom z roku 1990. A ako už bolo
uvedené vyššie ako najzásadnejší problém v riadení VŠ vnímali nedostatok ekonomickej slobody VŠ. Jeden z predstaviteľov ministerstva školstva komentoval pohľad
vedenia ministerstva školstva na riadenie VŠ nasledovne:
„Odpoveď: No a ten spôsob, že normálne sa pozerať na svet je takto, tak ten som
aplikoval aj keď som prišiel sem [na ministerstvo školstva].
Otázka: Ale odkiaľ ste vedeli, že čo je normálne. Alebo čo bolo pre VŠ normálne?
Odp.: No tak je veľa, to že sa topíme v nedostatku peňazí a v decembri ich vyhadzujeme na voloviny, tak to nie je normálne. To, že ja keď ušetrím, tak na budúci
rok dostanem menej peňazí, tak to nie je normálne. Lebo v tej štátnej mašinérii beží
veľa nenormálnych vecí...Čiže ten môj základný pohľad na veci bol, že zdravý rozum
hovorí, že...“
Inými slovami systém spravovania VŠ, keď štát má plne financovať VŠ a následne aj používanie prostriedkov riadiť produkovalo nechcené vplyvy vo forme
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neefektívneho spravovania finančných a materiálnych prostriedkov. Ďalší z vtedajších čelných predstaviteľov ministerstva školstva komentoval pohľad ministerstva
na spravovanie peňazí vysokými školami takto:
„S tým, že ten štát môže povedať nechceme mať toľko astronómov, takže im
na to nedá peniaze, ale na vybrané veci. Ale nemôže povedať, že ty musíš dať tam
a ty tam. Tie priame administratívne zásahy odbúrať. Vtedy to školstvo môže rozkvitať.“
Druhý citát poukazuje na zmenu vnímania predstaviteľov ministerstva školstva
v tom čo je správna (appropriate) politika v oblasti spravovania financovania a materiálnych zdrojov VŠ. Koncom 90-tych rokov bola ako správna vnímaná sloboda VŠ
v nakladaní so zdrojmi ako aj zodpovednosť VŠ za získanie ďalších zdrojov. Toto
sa líšilo od situácie po Novembri 1989, keď bolo vnímané ako správne, že štát plne
vlastnil a spravoval zdroje používané VŠ.
Medzi legitímnymi aktérmi ovplyvňujúcimi tvorbu politík tiež došlo k zmene
a to nielen v zmysle zmeny vnímania čo videlo vedenie ministerstva školstva ako
správne (appropriate), ale aj v rozšírení skupiny aktérov, ktorých názor bolo potrebné reflektovať pri tvorbe politík ohľadom riadenia VŠ. Novou skupinou legitímnych
aktérov sa stali rektori VŠ. Na rozdiel od príprav zmien po novembri 1989 boli
názory rektorov na konci 90-tych rokov pri tvorbe zákona č. 131 o VŠ jednými
z kľúčových a to z viacerých dôvodov. Jedným bolo, že rektori boli dôležití aktéri z pohľadu implementovania ekonomickej slobody VŠ. Druhým dôvodom bolo,
že rektori z konca 90-tych rokov neboli tí istí ako komunistickí funkcionári v roku
1989. Zároveň autori reforiem z konca 90-tych rokov už zažili rektorov ako aktérov
spolu-bojujúcich za akademické slobody počas vlády Vladimíra Mečiara, čiže ich
nevnímali ako ohrozenie akademickej slobody na VŠ.
Zavedenie správnych rád
Jednou z kľúčových častí zákona č. 131/2002 bolo zavedenie správnych rád ako
nového orgánu v rámci riadenia VŠ. Podľa autorov zákona, vzorom v tejto oblasti
bol český zákon o VŠ číslo 111/1998, ktorý zaviedol správne rady v Čechách. Na
toto boli dva dôvody. Prvým bolo, že vzhľadom na spoločnú históriu bol systém
VŠ na Slovensku blízky systému, ktorý bol v ČR pred prijatím zákona z roku 1998.
Druhý dôvod bol, že český systém bol pre Slovensko vzorom aj pre kľúčovú časť
slovenskej reformy VŠ v roku 2002, ktorou bolo zavedenie ekonomickej slobody
VŠ. V ČR boli správne rady dôležitým nástrojom zabraňujúcim zneužitiu tejto slobody. A keďže aj na Slovensku panovali obavy zo zavedenia ekonomickej slobody
a zároveň ekonomická sloboda univerzít bola do značnej miery postavená na českej
predlohe, tak použitie českého modelu správnych rád bolo vcelku samozrejmé.
Zavedenie správnych rád VŠ malo dva základné ciele. Prvým bolo podľa väčšiny
respondentov aktívnych v období prípravy zákona z roku 2002, že správne rady mali
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byť poistkou proti zneužitiu väčšej ekonomickej slobody univerzít zavedenej zákonom o VŠ z roku 2002. Táto sloboda znamenala, že VŠ začali vlastniť majetok, ktorý
používali a mohli s ním nakladať (predávať ho, či prenajímať) a tiež, že ministerstvo
školstva prestalo podrobne určovať ako majú VŠ používať prostriedky, ktoré získali
zo štátneho rozpočtu ale aj z podnikania. Vo využívaní peňazí sa správne rady mali
vyjadrovať hlavne k veľkým finančným transakciám. Úloha správnych rád v oblasti
používania peňazí a majetku bola najmä odpoveďou na obavy ministerstva financií
z väčšej ekonomickej slobody vysokých škôl (Ministerstvo školstva SR 2000. Druhým cieľom zavedenia správnych rád bolo podľa autorov zákona z roku 2002, aby
VŠ začali odpovedať na potreby spoločnosti.
Kompetencie správnej rady boli dohodnuté pomerne rýchlo už na úrovni ministerskej komisie a nevyvolali väčšie diskusie. Kompetencie správnej rady pokrývali
hlavne schvaľovanie úkonov v súvislosti s nakladaním s nehnuteľným a veľkým
hnuteľným majetkom a veľké finančné transakcie (odsek 1, paragraf 41, zákona č.
131/2002). Jediná významnejšia zmena, ktorú presadila Rada vysokých škôl ohľadom kompetencií správnej rady bolo, že akademický senát VŠ schvaľuje návrhy
rektora ešte pred ich predložením na schválenie správnej rade (paragraf 9, odsek 1,
písmeno i), zákona č. 131/2002).
Naopak právomoci ohľadom nominovania členov správnych rád vyvolali vášnivé reakcie u ľudí z vysokoškolského prostredia. Podľa návrhu zákona o VŠ predloženého na verejnú diskusiu na začiatku roka 2001 mali byť členovia správnej rady
po prerokovaní s rektorom nominovaní ministrom školstva. Proti tomuto návrhu sa
postavili rektori, takisto predstavitelia akademických senátov ako ukazuje príloha
číslo 5 obsahujúca články z doby verejnej debaty o správnych radách. Jeden z členov
ministerskej komisie okomentoval postoje zástupcov akademickej obce nasledovne:
„Vtedy bol taký názor, že univerzity to sú tie inštitúcie, ktoré tradične tu existujú,
nemá do nich nikto zasahovať, majú sa platiť čo najviac sa to dá a potom ten chod
si oni budú nejak riadiť...“. Inými slovami stále prevládal názor, že je správne (appropriate), aby VŠ boli samo-spravované.
Vedenie ministerstva zmenilo systém nominovania členov správnych rád ešte
pred predložením návrhu zákona o VŠ na rokovanie vlády. Podľa nového návrhu
mala správna rada 13 členov. Šesť členov so súhlasom akademického senátu univerzity navrhoval rektor školy. Šesť členov navrhoval minister školstva po vyjadrení rektora a jedného člena navrhoval akademický senát univerzity (zákon o VŠ
č. 131/2002). Okrem člena navrhnutého akademickým senátom nesmeli byť členovia správnej rady zamestnancami VŠ a mali to byť najmä „predstavitelia verejného
života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo
a sociálnu oblasť“ (paragraf 40, odsek 2, zákona o VŠ 131/2002). Zastúpenie názoru
ľudí z VŠ v správnej rade bolo ešte posilnené aj ustanovením, že predseda akademického senátu VŠ má právo zúčastňovať sa zasadnutí správnej rady.
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Nový návrh zároveň ustanovil, že odvolanie členov správnej rady navrhoval ministrovi ten orgán, ktorý daného člena nominoval. Akademický senát VŠ však mohol
navrhnúť odvolanie aj členov nominovaných rektorom. Akademický senát VŠ tak
mal vplyv na odvolanie viac ako polovice členov správnej rady, keďže mohol navrhnúť odvolanie tiež člena, ktorého navrhol. Naopak rektori VŠ získali dominantnú
úlohu pri nominovaní členov správnej rady, keď šesť členov navrhovali a k šiestim
navrhnutým ministrom školstva sa vyjadrovali (zákon o VŠ č. 131/2002).
Rektori boli s novým návrhom spokojní, keďže ovplyvňovali nomináciu väčšiny
členov správnej rady. Podobne aj Rada vysokých škôl (RVŠ) zastupujúca reprezentantov akademických senátov bola spokojná, pretože predstavitelia senátov mohli
odvolať väčšinu členov správnej, predseda akademického senátu sa mohol zúčastňovať na zasadnutiach správnej rady a akademický senát mohol nominovať jedného
z členov správnej rady. Zároveň bol akceptovaný návrh RVŠ, že pred schválením
správnou radou, akademický senát schvaľuje návrhy predložené rektorom.
Aj predstavitelia ministerstva školstva boli spokojní s navrhnutou úpravou, pretože splnila ich dve hlavné očakávania od správnej rady – dozeranie na veľké finančné a majetkové transakcie, čo umožňovalo zaviesť ekonomickú slobodu VŠ, čo
bola hlavná črta nových správnych/sppropriate pravidiel štrukturujúcich správanie
predstaviteľov ministerstva školstva. Správne rady tiež napĺňali druhý cieľ - prepojenie VŠ s vonkajším svetom. Kým prvý cieľ bol zabezpečený prostredníctvom
kompetencií správnej rady, tak druhý cieľ bol dosiahnutý cez kompozíciu správnej
rady, kde väčšinu tvorili ľudia zvonku VŠ. Navyše, predstavitelia ministerstva školstva v princípe súhlasili s potrebou ponechať právomoci aj samosprávnemu orgánu
– akademickému senátu. Toto je dobre ilustrované diskusiou s jedným z predstaviteľov ministerstva školstva o tom ako vedenie ministerstva vnímalo návrh RVŠ, aby
členom správnej rady bol aj zástupca akademického senátu:
„Otázka: myslím, že pôvodne tam [v správnej rade] mali byť len ľudia z mimo
VŠ a už v tom zákone z r. 2002 tam sú…
Odpoveď: Zase zdravý rozum hovorí, že niekto kto pozná tú školu by tam mal byť,
aby mohol povedať, že ‘toto čo vy hovoríte je úplne uletené, úplne mimo realitu‘. Je
rozumné, aby tam bol niekto kto do toho vidí. Ale keďže nemá žiadne významné práva, ten jeden člen, tak má tu funkciu povedať im keby chceli úplne uletieť, ale nijako
nemôže ovplyvniť to rozhodnutie SR.
Ot: takže toho človeka za senát ste tam mali od začiatku.
Odp: áno...”.
Keďže predseda akademického senátu univerzity sa tiež mohol zúčastňovať na
zasadnutiach správnej rady, tak hlas zvnútra univerzity bol zaistený a ministerstvo
nemuselo akceptovať návrh RVŠ. Avšak aj obsah vyššie uvedeného dialógu skôr
ukazuje na zhodu v tom čo vedenie ministerstva a zástupcovia fakúlt a VŠ videli ako
správne/appropriate v oblasti riadenia VŠ.
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PRÍLOHA ČÍSLO 5:
Novinové články k zloženiu správnych rád
Reforma škôl sa stretáva s kritikou
22.2.2001

SME

str. 04

Spravodajstvo z regiónov (mar)

BRATISLAVA – Návrh zákona o vysokých školách z dielne ministerstva školstva vyvoláva v pripomienkovom konaní kritické ohlasy. Ako neprijateľný ho tento
týždeň odmietol Akademický senát a vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výhrady sú najmä voči obmedzeniu právomocí samosprávy
škôl, k zrušeniu právnej subjektivity fakúlt a novému inštitútu – správnej rade vysokých škôl. „Skutočná samospráva je podmienená úplnou samosprávou jej hlavných zložiek – fakúlt. Odobraté kompetencie samosprávy má dostať správna rada
školy. Návrh neobsahuje žiadne záruky, aby sa pri navrhnutom spôsobe vytvárania
správnej rady (členov rady vymenúva a odvoláva minister) predstaviteľom štátnej
moci zabránilo presadzovať politické, skupinové a osobné záujmy,“ konštatuje sa
vo vyhlásení akademického senátu. Zákon tak vracia naše vysoké školstvo do čias
centralizácie v osemdesiatych rokoch.
Odmietavé stanovisko zaujme zrejme aj akademický senát celej Univerzity Komenského. Naznačuje to komisia pre vysokoškolskú legislatívu AS UK, ktorá na
internetovej stránke UK senátu odporúča považovať návrh zákona za neopraviteľný
a odmietnuť ho ako celok. Ministerstvo školstva pri predkladaní návrhu s odmietavými reakciami časti akademickej obce rátalo, námietky filozofickej fakulty však
nepokladá za dostatočne vecné. „Označiť reformu za pokus o centralizáciu, to je
len onálepkovanie, nie vecný argument. Dnešné kompetencie ministerstva voči vysokým školám sú oveľa väčšie, ako budú v prípade schválenia nového modelu,»
hovorí štátny tajomník ministerstva školstva Martin Fronc. Obavy z príliš silného
postavenia správnej rady sú podľa neho neopodstatnené. «Správna rada bude dozerať na majetkové operácie a blokovať nesprávne nakladanie s majetkom vysokej
školy. Preto by nebolo dobré, keby členov rady vymenúval akademický senát alebo
rektor. Niekto ich musí vymenovať, tak navrhujeme, aby to bol minister,“ hovorí.
Pripomienkovanie zákona bude trvať do 14. marca. Do vlády by mal byť predložený
v apríli.
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Zákon opraviteľný
2.3.2001 Pravda str. 02
BRATISLAVA

Slovensko

Akademická obec a odborári o vysokých školách
Návrh zákona o vysokých školách považuje akademická obec aj školský odborový zväz za krok dopredu. Hoci existuje k nemu rad pripomienok, návrh je podľa
nich opraviteľný.
Konštatoval to minister školstva Milan Ftáčnik po stretnutí s rektormi vysokých
škôl (VŠ), dekanmi fakúlt, zástupcami Rady VŠ a odborového zväzu. Z diskusie vyplynula obava z oslabenia samosprávy VŠ a naopak posilnenia jej výkonnej zložky
tým, že rozpočet VŠ schváli po vyjadrení akademického senátu (AS) rektor. Dnes
platí, že ho na návrh rektora schvaľuje AS. Medzi ďalšie sporné otázky patrí návrh
ministerstva zvýšiť právomoci VŠ voči jednotlivým fakultám. Akademická obec namieta aj spôsob vytvárania správnych rád VŠ, ktoré by mali blokovať niektoré veľké
majetkové operácie po tom, čo sa na VŠ prevedie mnohomiliardový majetok štátu.
Právo ministra navrhovať ôsmich z deviatich členov rady považuje akademická obec
za politicky motivované. Ftáčnik vyhlásil, že o sporných bodoch je možné diskutovať. Odborári namietali, že zákon obmedzuje práva zamestnancov VŠ a vytvára ešte
väčšiu priepasť medzi staršími a mladšími zamestnancami.
Ftáčnik: Návrh zákona o VŠ sa dá vylepšiť
3.3.2001 SME str. 02 Spravodajstvo (mar)
BRATISLAVA - Rektori a dekani, ľudia z ministerstva školstva, z Rady vysokých
škôl a odborov rokovali vo štvrtok v Bratislave o návrhu nového vysokoškolského
zákona. „Zákon je všeobecne hodnotený ako krok dopredu, teda pozitívne, s tým, že
odzneli vecné pripomienky,“ povedal minister Milan Ftáčnik. „Niektoré akademické
senáty nám odkazujú, že odmietajú zákon ako celok. Takýto dojem som nemal - je
tu spoločná vôľa zákon vylepšiť.“ Ako celok zákon minulý týždeň odmietol Akademický senát UK. V pripomienkovom konaní v akademickej obci najviac otázok
vyvoláva otázka samosprávy vysokých škôl a kompetencií ministerstva voči školám.
Akademickí funkcionári namietajú proti budúcemu novému orgánu - správnej rade
vysokých škôl, ktorú by mal vymenovať minister. Tým by mohlo dôjsť k politickým
nomináciám. Ministerstvo odmieta tieto obavy. „Môžeme zvoliť iný, precíznejší mechanizmus kreovania správnej rady. Čakáme na stanoviská a návrhy. Každý nech
sa vyjadrí, kto má pocit, že má k tomu čo povedať,“ povedal minister. Z obavy o
budúcnosť financovania predstavitelia škôl navrhli, aby zákon obsahoval paragraf,
že zo štátneho rozpočtu musí ísť každoročne isté percento HDP pre vysoké školy.
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Podľa Ftáčnika dodržanie takéhoto ustanovenia nie je reálne, preto sa v zákone neobjaví. Otázka poplatkov za štúdium ako politický problém sa na rokovanie vlády
dostane skôr ako samotný zákon, aby sa predišlo prípadnému neschváleniu zákona ako celku. Verejná diskusia o návrhu vysokoškolského zákona by mala trvať do
14. marca, pripomienky niektorých akademických orgánov ešte nie sú sformulované. Proces prijímania zákona by sa však už nemal spomaliť, mal by byť schválený
v prvom polroku tohto roka.
Ekonomické práva
29.3.2001 Pravda str. 03
ANETA GRAINDOVÁ, gk

Slovensko

Návrh zákona zasahuje do akademických slobôd
Univerzita Komenského (UK) nepodporí návrh zákona o vysokýchškolách, ak
sa z neho neodstránia ustanovenia obmedzujúce autonómiu škôl, akademické práva
a slobody. Aj napriek tomu, že podľa návrhu vysokéškoly (VŠ) majú získať ekonomickú samostatnosť, ministerstvo financií zásadne s tým nesúhlasí, Vyhlásil to
v stredu rektor UK Ferdinand Devínsky. Rezort financií totiž naďalej presadzuje,
aby sa zo škôl nestali verejnoprospešné organizácie, ale trvá na ich súčasnej podobe
rozpočtových inštitúcií. Nechce ani, aby univerzity mali vlastný majetok, ktorý dnes
len spravujú. Ak by ekonomická samostatnosť zo zákona zmizla, nemá zmysel ho
vôbec prijímať, dodal rektor. Univerzita ďalej nesúhlasí so spracovateľom zákona
ministerstvom školstva (MŠ), ktoré navrhuje obmedziť právnu subjektivitu fakúlt,
ďalej vytvorenie Správnej rady VŠ, kde z desiatich má deväť jej členov vymenovať
rezort školstva. To považuje Devínsky za politické ovplyvňovanie školy. Hrubým
zásahom voči VŠ je aj zavedenie nútenej správy v prípade, ak sa podľa hmlistých
definícií MŠ ohrozí chod školy.
Vysoké školy dosiahli zmeny v návrhu zákona
10.4.2001 SME str. 03 Spravodajstvo (mar)
BRATISLAVA – Akademická obec v návrhu vysokoškolského zákona najviac
kritizovala autonómiu fakúlt a vytvorenie a kompetencie správnej rady. V týchto
otázkach predstavitelia vysokých škôl zásadne nesúhlasili s návrhom ministerstva
školstva.
„Namietali sme tie časti zákona, z ktorých bolo cítiť, že štát sa mieni miešať do
autonómie vysokých škôl,“ hovorí Ivan Ostrovský, prorektor Univerzity Komenského. Ministerstvo presadzovalo obmedzenie právomocí fakúlt a vymenúvanie členov
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správnej rady ministrom školstva. Prepracovaný návrh zákona, ktorý by mal už tento
mesiac ísť na rokovanie vlády, berie pripomienky akademickej obce čiastočne do
úvahy. Správnu radu, ktorá by mala dozorovať nakladanie s majetkom vysokej školy, by malo spolovice vymenúvať ministerstvo, spolovice vysoká škola. Zhoda medzi ministerstvom, zástupcami vysokých škôl panuje v otázke prevodu majetku – ak
by zo zákona vypadol bod o tom, že školy budú transformované na verejné vysoké
školy a získajú tak ekonomickú samostatnosť, nemá vôbec zmysel nový zákon prijímať. „V tejto otázke máme rovnaký názor, ale už teraz je isté, že časť verejnosti bude
proti. Stav, keď sú vysoké školy rozpočtovými organizáciami, vyhovuje priemerným
a slabým,“ povedal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Mederly. Proti
odovzdaniu majetku vysokých škôl do ich vlastníctva sa stavia aj ministerstvo financií. Ani pripomienkovanie zákona akademickou obcou neprinieslo jednotné stanovisko v otázke poplatkov za štúdium. Na rokovanie vlády sa tak dostanú tri návrhy.
Prvý počíta so zavedením poplatkov, v plnej výške by ich platila približne tretina
študentov. Druhý navrhuje spoplatnenie len externého štúdia. Tretí navrhuje zachovať bezplatné štúdium, platilo by sa len za roky, ktoré študent strávi na vysokej škole
nad rámec zákonom stanovenej dĺžky – teda za opakovanie ročníkov. Vo včerajšej
diskusii, ktorá mala zhrnúť pripomienkovanie vysokoškolského zákona, sa účastníci
zhodli, že poplatky za štúdium nie sú v terajšej situácii podstatným problémom.
„Školné je výsostne politická hra,“ povedal Ostrovský.
Vysokoškolský zákon mešká, o poplatkoch sa rozhodne až v máji
21.4.2001 SME str. 02 Spravodajstvo (SITA, mar)
BRATISLAVA - Návrh nového vysokoškolského zákona predloží Ministerstvo
školstva SR do vlády asi až v polovici mája. Oproti plánovanému termínu je tu časový sklz - pôvodne mala vláda zákon prerokovať už začiatkom roka. Ešte predtým,
2. mája, by mala vláda zaujať definitívne stanovisko k spoplatneniu štúdia na vysokýchškolách. Keďže otázka poplatkov je už politickou záležitosťou, podľa ministra
školstva Milana Ftáčnika treba v záujme rýchleho schválenia zákona o vysokýchškolách rozhodnúť najprv v tejto veci. MŠ SR vypracovalo tri verzie spoplatnenia
vysokoškolského štúdia: spoplatnenie interného i externého štúdia, bezplatné interné
a spoplatnené externé štúdium a bezplatné štúdium zo stanoveného termínu štúdia.
Rezort školstva odporúča vláde prijať tretí model. Podľa generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR Petra Mederlyho v návrhu zákona akceptovali takmer
deväťdesiat percent pripomienok z vysokých škôl. Medzi inými by sa mali zachovať
aj kompetencie akademických senátov. Podľa neho však nebude možné zachovať
absolútnu právnu subjektivitu fakúlt, lebo by to bolo v rozpore s filozofiou zákona.
O tejto otázke budú ešte 30. apríla rokovať minister M. Ftáčnik, traja predstavitelia
Slovenskej rektorskej konferencie a traja predstavitelia klubu dekanov. Zmeniť by sa
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malo aj kreovanie správnej rady, akademickou obcou ostro kritizovaný bod zákona.
Polovicu jej členov by mala nominovať vysoká škola a polovicu ministerstvo školstva, pričom formálne ich vymenuje minister. „K prepracovanému návrhu zákona sa
budú môcť vyjadriť predstavitelia vysokých škôl už začiatkom mája, keď sa návrh
dostane na medzirezortné pripomienkovanie,“ povedal Mederly.
Ftáčnikovo ministerstvo prepracovalo meškajúci zákon o vysokých školách
18.5.2001 SME str. 02 Spravodajstvo (mar)
BRATISLAVA - Pripomienkovanie návrhu zákona o vysokých školách bolo búrlivé – predstavitelia akademickej obce k nemu vzniesli zásadné pripomienky. Senáty
niektorých fakúlt odmietli návrh úplne. Ministerstvo školstva sa rozhodlo pripomienky do veľkej miery rešpektovať.
„Akceptovali sme viac ako 80 percent pripomienok, ktoré predložila Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl, Slovenská rektorská konferencia, Akreditačná komisia a jednotlivé vysoké školy,“ povedal štátny tajomník ministerstva
Martin Fronc. V súlade s požiadavkami akademickej obce sa zmení napríklad stať
zákona o zriadení správnej rady a vysokej školy. „Do správnej rady bude polovicu členov vymenúvať minister, polovicu rektor a jedného člena akademický senát.
Každé jej rozhodnutie bude musieť byť prijaté dvojtretinovou väčšinou,“ povedal
Fronc. Rada by mala v budúcnosti dozerať na nakladanie s majetkom školy. Ministerstvo však neprijalo požiadavku vysokých škôl na zachovanie právnej subjektivity
fakúlt. „Právna subjektivita fakúlt je nezlučiteľná s filozofiou tohto zákona. Musel
by byť iný zákon,“ povedal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na ministerstve
Peter Mederly. Namiesto právnej subjektivity zákon fakultám priznáva garantované
kompetencie. Budú napríklad môcť rozhodovať o svojich financiách a o počte prijímaných študentov. Medziročne by však nemal počet študentov vzrásť o viac ako
päť percent. Ak túto kvótu fakulta prekročí, štát nebude garantovať príspevok na
nadpočetných študentov. Výraznú zmenu prinesie zákon do postavenia vysokoškolských pedagógov. O takzvané funkčné miesta docentov a profesorov sa budú musieť
pedagógovia uchádzať, a to vo výberovom konaní každých päť rokov. „Zostáva zachované habilitačné a inauguračné konanie aj titul docent a profesor na doživotie.
Ale nebude to automaticky zaručovať docentské alebo profesorské miesto na katedre,“ povedal Mederly. Na čas neurčitý budú zmluvy len na takzvané miesta učiteľa.
Podľa Mederlyho môže nastať situácia, že docent, ktorý na katedre nezíska funkčné
miesto docenta, bude zastávať len miesto asistenta. Návrh predpokladá, že aj všetci
terajší docenti a profesori sa budú o svoje miesta znova uchádzať. Zákon, ktorý mal
pôvodne byť pripravený k 1. septembru 2001, mešká. Podľa Fronca by však mal
nadobudnúť účinnosť najneskôr 1. januára, niektoré ustanovenia 1. septembra 2002.
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Rada vysokých škôl odmieta návrh vysokoškolského zákona
3.7.2001 Trend str. 13 Nevýrobná sféra/Školstvo, veda a technika
Z agentúrnych zdrojov TASR a SITA
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) neodporúča predloženie
prepracovaného nového vysokoškolského zákona na rokovanie vlády a Národnej
rady SR. Ako hlavný dôvod označil predseda RVŠ Libor Vozár, že Ministerstvo
školstva SR neakceptovalo ich zásadné pripomienky v oblasti právneho postavenia
fakúlt a pracovnoprávnych vzťahov. Podľa neho na činnosť fakúlt sú nevyhnutné
viaceré kompetencie, ako napríklad možnosť určovať štruktúru pracovníkov. V hospodárskej oblasti fakulty majú mať podľa RVŠ právomoci na slobodné nakladanie
s finančnými prostriedkami a na uzatváranie hospodárskych zmlúv. Podľa štátneho
tajomníka rezortu školstva Martina Fronca zachovanie právnej subjektivity fakúlt
by bolo v rozpore s filozofiou zákona. V opačnom prípade by totiž mohli vzniknúť
problémy napríklad okolo majetku vysokých škôl. Vysokoškolský zákon predpokladá prechod štátneho majetku v správe vysokých škôl do majetku škôl. Za pozitívne
označil M. Fronc, že zavedením pracovných miest docenta a profesora na jednotlivých vysokýchškolách sa vytvorí konkurenčné prostredie. RVŠ však kritizuje, že
práve tieto kroky by sa negatívne dotkli sociálneho postavenia tých docentov či profesorov, ktorých by škola nezamestnala v zhode s ich titulom. Za pozitívny prínos
nového zákona o vysokých školách označili zhodne predstavitelia RVŠ a MŠ SR
ekonomickú nezávislosť vysokých škôl. Zákon umožní vysokým školám samostatnú
hospodársku činnosť aj ich viaczdrojové financovanie.
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PRÍLOHA ČÍSLO 6:
Zadefinovanie správnych rád v slovenskom zákone o VŠ č. 131/2002, tak ako
bol schválený vo februári 2002
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJ SÚČASTI
PRVÁ HLAVA
VEREJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA

§9
Pôsobnosť akademického senátu verejnej vysokej školy
(1) Akademický senát verejnej vysokej školy
a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie,
zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy a fakulty verejnej vysokej
školy po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie [§ 82 ods. 2 písm. d)],
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa § 15
ods. 1 písm. a) až e) a i) až k) a ak tak ustanovuje štatút verejnej vysokej školy
vnútorné predpisy podľa § 15 ods. 1 písm. l), na návrh predsedu akademického
senátu verejnej vysokej školy vnútorné predpisy verejnej vysokej školy podľa §
15 ods. 1 písm. f) a g) a na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33
ods. 2 písm. a), § 33 ods. 3 písm. a) a § 34 ods. 1,
c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie,
d) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy,
f) schvaľuje návrh rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy, tým nie je
dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať,
g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady predloženým rektorom; po súhlase akademického senátu verejnej vysokej školy rektor predloží návrh štatútu
správnej rady na schválenie ministrovi,
h) schvaľuje návrh rektora na členov správnej rady a navrhuje ministrovi dvoch
členov správnej rady podľa § 40 ods. 2,
i) schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na
schválenie správnej rade verejnej vysokej školy; ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie akademického senátu fakulty k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m) je záporné, na ich schválenie
akademickým senátom verejnej vysokej školy je potrebná dvojtretinová väčšina
všetkých členov akademického senátu verejnej vysokej školy,
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j) schvaľuje dlhodobý zámer verejnej vysokej školy (§ 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní vo vedeckej rade verejnej vysokej školy a jeho aktualizáciu,
k) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení verejnej
vysokej školy predloženú rektorom,
l) pred schválením vo vedeckej rade vysokej školy prerokúva návrh študijných
programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na vysokej škole, predložený rektorom,
m) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie
nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty,
n) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie,
rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami,
o) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady verejnej vysokej školy
podľa § 41 ods. 7,
p) volí zástupcu verejnej vysokej školy do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3),
q) – jeho študentská časť volí zástupcu verejnej vysokej školy do Študentskej rady
vysokých škôl (§ 107 ods. 4),
r) raz za rok podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri
roky,
s) vykonáva počas nevyhnutnej doby pôsobnosť akademického senátu fakulty za
podmienok a v rozsahu ustanovenom štatútom verejnej vysokej školy,
t) plní iné úlohy podľa tohto zákona a vnútorných predpisov verejnej vysokej školy.
TRETIA HLAVA
SPRÁVNA RADA VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY
§ 40
Správna rada verejnej vysokej školy
(1) Správna rada verejnej vysokej školy je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy
a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej
školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov
poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.
(2) Správna rada verejnej vysokej školy má trinásť členov. Členov správnej rady
vymenúva a odvoláva minister. Šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy. Šesť
členov správnej rady navrhuje minister po vyjadrení rektora. Do správnej rady
sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy
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zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Jedného
člena správnej rady navrhuje na vymenovanie akademický senát verejnej vysokej školy. Návrh na odvolanie člena správnej rady dáva ministrovi ten orgán,
ktorý ho navrhol na vymenovanie. V prípade členov správnej rady navrhnutých
rektorom môže návrh na ich odvolanie podať aj senát verejnej vysokej školy.
Členmi správnej rady, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej
vysokej školy, nesmú byť zamestnanci príslušnej verejnej vysokej školy.
(3) Členovia správnej rady verejnej vysokej školy, okrem člena navrhnutého akademickým senátom verejnej vysokej školy, sa vymenúvajú na šesť rokov. Po
prvom vymenovaní týchto členov správnej rady sa žrebom určí jedna tretina členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a jedna tretina členov,
ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch. Návrhy na nových členov
predkladá rektor alebo minister tak, aby sa zachovalo zloženie správnej rady
uvedené v odseku 2. Funkčné obdobie člena navrhnutého akademickým senátom
verejnej vysokej školy je štvorročné.
(4) Správna rada si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Voľbu predsedu,
podpredsedu a spôsob rokovania správnej rady verejnej vysokej školy upraví jej
štatút, ktorý po odsúhlasení akademickým senátom verejnej vysokej školy na
návrh rektora schvaľuje minister.
(5) Zasadnutia správnej rady verejnej vysokej školy zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne. Zasadnutia správnej rady sú verejné. Rektor, prípadne
v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor, a predseda akademického senátu verejnej vysokej školy majú právo zúčastniť sa na zasadnutí správnej rady. Na žiadosť
rektora je predseda správnej rady povinný zvolať zasadnutie správnej rady verejnej vysokej školy najneskôr do 30 dní.
§ 41
Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy
(1) Správna rada verejnej vysokej školy dáva predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná vysoká škola
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok alebo urobiť prevod nehnuteľného majetku,
b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od
ktorej sa veci podľa osobitného predpisu26) považujú za hmotný majetok,
alebo urobiť jej prevod,
c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo,
d) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný
vklad do nej alebo do iných právnických osôb (§ 19 ods. 5).
(2) Správna rada verejnej vysokej školy sa vyjadruje najmä k
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a) dlhodobému zámeru verejnej vysokej školy a k ďalším veciam, ktoré jej na
prerokovanie predloží minister, rektor alebo predseda akademického senátu
verejnej vysokej školy,
b) návrhu rozpočtu verejnej vysokej školy,
c) úmyslu verejnej vysokej školy prijať úver od peňažného ústavu,
d) výročnej správe o činnosti a k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy.
(3) Na schválenie právneho úkonu uvedeného v odseku 1 písm. a) až d) je potrebný
súhlas najmenej dvoch tretín členov správnej rady.
(4) Správna rada verejnej vysokej školy dáva podnety a stanoviská k činnosti verejnej vysokej školy, ktoré zverejňuje.
(5) Činnosť členov správnej rady verejnej vysokej školy je úkonom vo všeobecnom
záujme.27) Týmto osobám poskytuje verejná vysoká škola náhrady podľa osobitného predpisu.28)

61

PRÍLOHA ČÍSLO 7:
Zadefinovanie správnych rád v českom zákone o VŠ č. 111/1998, tak ako bol
schválený v roku 1998
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POHOTOVOSŤ

1

Roman Mužik

Anotácia: Prípadová štúdia rieši otázku zabezpečovania verejných služieb v špecifickom prostredí zdravotníctva. Cieľom prípadovej štúdie je uplatnenie teoretických znalostí z oblasti
ekonómie a verejnej politiky akými sú napríklad analýza zainteresovaných strán, transakčné
náklady, tragédia spoločného čikonflikt záujmov na konkrétnom príklade z oblasti zdravotníctva. Prostredníctvom jednotlivých úloh študenti dokážu ľahšie pochopiť organizáciu, financovanie a reguláciu zdravotníctva na Slovensku. Rolová hra, ktorá je súčasťou prípadovej štúdie,
umožňuje študentom praktický nácvik získavania, spracovania a vecnej argumentácie dostupných poznatkov. Príprava, diskusia a argumentácia nad prípadovou štúdiou umožní študentom
„precítiť“ zložitosť presadzovania zmien a pochopiť komplexnosť zdravotného systému na
Slovensku.

1. VSTUP SÚKROMNÉHO SEKTORU DO NEMOCNÍC
V rámci decentralizácie v roku 2003 prešlo vlastníctvo väčšiny štátnych zdravotníckych zariadení na úroveň samosprávnych krajov a obcí. Nemocnica Malacky ako
nemocnica II. typu v rámci tohto procesu prešla pod samosprávny kraj. Iba veľký typ
nemocníc (tzv. nemocnice III. typu), fakultné nemocnice a vysoko špecializované
zariadenia zostali pod správou ministerstva zdravotníctva. Následne, či už z finančných, kapacitných alebo iných dôvodov, začali samosprávne kraje a obce v poslednom desaťročí presúvať prevádzku týchto zariadení do rúk súkromných hráčov.
Napriek pomerne rýchlemu vstupu súkromného sektora do prevádzkovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, štát bol v roku 2013 vlastníkom 32 % nemocníc.
1

Prípadová štúdia vychádza z reálneho prípaduriešenia prevádzky ÚPS medzi Bratislavským samosprávnym krajov a nemocnicou v Malackách. Z dôvodu využitia prípadovej štúdie na študijné
účely boli upravené určité skutočnosti, ako aj mená aktérov. Za recenzovanie a rady pri príprave
prípadovej štúdie ďakujem MUDr. Tomášovi Szalayovi, PhD. Rovnako ďakujem aj JUDr. Matúšovi
Šarayovi, vedúcemu právneho oddelenia BSK za rozhovor a podklady nevyhnutné pre napísanie
tejto prípadovej štúdie.
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Štát je vlastníkom najväčších poskytovateľov nemocničnej zdravotnej starostlivosti,
vrátane univerzitných nemocníc, špecializovaných nemocníc (kardioústavy a onkoústavy) ako aj takmer všetkých psychiatrických nemocníc a sanatórií.
Z pohľadu vlastníctva je 36 % ústavných zariadení v súkromnom vlastníctve, 14 %
má zmiešané vlastníctvo, 9 % je vo vlastníctve kraja a 3 % v rukách miest. Podľa
počtu postelí je však v rukách štátu až 53 % (Pažitný a kol. 2014).

2. PRENÁJOM NEMOCNICE V MALACKÁCH
V Apríli roku 2004 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako absolútne prvý na
Slovensku podpísal nájomnú zmluvu so súkromnou spoločnosťou. So spoločnosťou
Nemocničná, a.s. sa dohodol na nájme po dobu 10 rokov s povinnosťou nájomcu
investovať do predmetu nájmu, t.j. do budovy, sumu 1.659.696,- € (50 mil. Sk).
Táto zmluva nadobudla účinnosť 1.7.2004. Tento prechod prebehol bez zbytočných
komplikácií a povšimnutia pacientov, nakoľko nemocnica poskytovala svoje služby
nepretržite.
Súkromník prevzal nemocnicu bez dlžôb a začínal tak od nuly. Všetky dlžoby
ostali vo verejnej príspevkovej organizácii, ktorá ešte nasledujúce 2-3 roky rokovala
s veriteľmi a splácala nahromadené dlžoby.
V novembri 2005 zastupiteľstvo BSK schválilo aj nájom areálu NsP Malacky
na dobu 30 rokov. Zmena celkovej výšky investície do predmetu nájmu zo strany
nájomcu bola stanovená na úrovni 3.319.392,-€ (100 mil. Sk) a nájomcu mal povinnosť priebežne modernizovať prístrojové vybavenie. To si počas prvých 8 rokoch
vyžiadalo potrebnú investíciu v hodnote 7 mil. eur (210 mil. SK).
Aby kraj neohrozil chod nemocnice výmenou inventára, ktorý bolo potrebné
zmodernizovať, rozhodol sa prenajať aj ten. V prípade zlej spolupráce so súkromnou spoločnosťou a zániku zmluvy mal byť celý hmotný inventár opäť odkúpený
krajom a to za jeho zostatkovú účtovnú hodnotu. To malo zabezpečiť stále poskytovanie zdravotných služieb a hladký presun prevádzky nemocnice do rúk nového
poskytovateľa.
Po zhodnotení stavu celého inventára súkromník veľmi rýchlo odpísané veci vyhodil a zakúpil nové. Tie sú už však v jeho vlastníctve. K dnešnému dňu sa majetok
kraja v nemocnici nenachádza takmer vôbec. Nehnuteľnosti, v ktorých súkromná
spoločnosť zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú však dodnes vo
výlučnom vlastníctve BSK.
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BOX 1. Základné parametre zmluvy o prenájme
• Zmluva je na dobu určitú.
• Zmluva sa uzatvára na dobu 30 rokov.
• Predmetom nájmu je budova nemocnice a príslušné pozemky. Výhradným vlastníkom predmetu nájmu je BSK.
• BSK ako vlastník predmetu nájmu podľa Nájomnej zmluvy (čl. VI, bod 6.14) má
zabezpečiť rekonštrukčné práce na predmete nájmu tak, aby boli uskutočnené
v súlade s požiadavkami určenými vo Výnose ministerstva
• Medzi povinnosťami nájomcu nie je uvedená prevádzka Ústavnej pohotovostnej
služby
• Výška prenájmu je v celkovej hodnote 60 mil. SK, pričom platobný mechanizmus
je nastavený progresívne a to nasledujúcim spôsobom:
o Prvých 18 mesiacov, t.j. od 1.7. 2004 do 1.1.2006 je výška nájmu 50 000 SK
o Nasledujúcich 5 rokov, t.j. od 1.1.2006 do 31.12. 2010 je výška nájmu 80 000 SK
o Po 5 rokoch až po ukončenie platnosti zmluvy, t.j. od 1.1.2011 do 30.06.2034 je
výška nájmu 181 000 SK
• Zmluvu je možné ukončiť iba pri hrubom porušení povinností jednej zo zmluvných
strán
• Od zmluvy je možné aj odstúpiť v súlade so Zákonom o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990, pričom prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi hodnotu neodpísanej časti investícii prenajímateľa jednak do hnuteľného ako
aj nehnuteľného majetku
Zdroj: autor na základe rozhovoru s JUDr. Šaray (2015)

Súkromná spoločnosť v rokoch 2005 – 2008 splnila svoju povinnosť investície
do predmetu nájmu nad rámec nájomnej zmluvy. Iba do budovy nemocnice investovala 4.116.046,-€ (124 mil. Sk). Kraj sa spolupodieľal na investícií do jej rekonštrukcie sumou vyše 2 mil. eur.
Koncom roka 2008 Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo výnos č. 09812/2008OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. Vzhľadom na predmetný
predpis bolo nutné vykonať rekonštrukciu a významnú investíciu do modernizácie
nemocnice. Nevykonaním predmetnej rekonštrukcie by nebola nemocnica v Malackách, ako predmet nájmu, užívaniaschopnou na dohodnutý účel. To by znamenalo,
že nájomca by mal zákonný nárok na vypovedanie zmluvy, pričom BSK by musel
ako prenajímateľ uhradiť zostatkovú hodnotu technického zhodnotenia, ktoré na základe zmluvy vykonal nájomca.
Celkové náklady na rekonštrukcie boli vypočítané vo výške 4.500.000,-€ vrátane DPH. BSK, ako prenajímateľ, sa na tejto čiastke podieľal sumou 2.200.000,-€
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a súkromná spoločnosť, ako nájomca, sumou 2.300.000,-€ vrátane DPH. Uvedená
investícia bola pritom nad rámec zmluvnej povinnosti.

3. KRAJ POVAŽUJE SVOJE ROZHODNUTIE ZA SPRÁVNE
Kraj aj po niekoľkých rokoch považuje svoje rozhodnutie prenajať nemocnicu za
správne. Argumentuje najmä tým, že:
1) v čase, keď za jej chod zodpovedal v plnej miere BSK vykazovala nemocnica
mesačne stratu vo výške 70 000 €. Za predpokladu, že by sa táto strata nenavyšovala (čo prakticky nie je reálna predstava vzhľadom na rast nákladov), by bola pri
prepočte mesačnej straty nemocnice (70.000,-€) za 11 rokov (apríl 2004 – apríl
2015) strata dokopy 9.240.000,-€. Ak by mala nemocnica vyzerať tak ako dnes,
BSK by muselo z rozpočtu uvoľniť ďalších viac ako 10 mil. €, ktoré súkromná
spoločnosť investovala do budovy či prístrojov.
2) BSK získalo nájmom do rozpočtu viac ako 300 000,-€
3) je vlastníkom zmodernizovanej nehnuteľnosti
4) v období, keď bola prevádzka Nemocnice v Malackách v rukách BSK, zamestnávala 308 zamestnancov. V roku 2013 v nemocnici pracuje 420 zamestnancov.
Stúpol počet vysoko kvalifikovaných zamestnancov (počet lekárov stúpol zo 49
na 97) ale aj ostatný personál (počet sanitárov stúpol z 37 na 92). Nemocnica tak
patrí k významným zamestnávateľom v okolí.
5) v nemocnici sa otvorili nové ambulancie, ktoré v regióne dlhodobo absentovali (angiologická ambulancia, alergologická ambulancia a pod). Pacientom je
k dispozícií rádiologické oddelenie so špičkovým vybavením, ktoré sa môže porovnávať s pracoviskami veľkých univerzitných nemocníc. Napríklad nová 1,5 T
magnetická rezonancia umožňuje realizovať vyšetrenia s vysokou rozlišovacou
schopnosťou obrazu a prispieva k skráteniu čakacích dôb na vyšetrenie. Rovnako sa skrátila aj dĺžka samotného vyšetrenia (vyšetrenie kolena sa skrátilo z 40
minút na asi 10 minút; vyšetrenie ramena z 48 minút na 20 minút), čo zvýšilo
komfort pacientov. Vďaka silnejšiemu magnetickému poľu nového zaradenia sa
vyšetrujú aj bedrové kĺby, diagnostikujú ložiskové lézie pečene, pankreasu, prostaty, ženských pohlavných orgánov.
6) kompletnou rekonštrukciou prešiel aj celý komplex operačných sál, čo počet
priemerne denne zrealizovaných operačných výkonov zvýšilo z 12 o ďalších
8 pacientov.
7) v období, keď bola prevádzka Nemocnice v Malackách v rukách Bratislavského samosprávneho kraja, realizovala výkony v hodnote do 260 000 € mesačne.
V roku sa tam realizujú výkony na úrovni cca 800 000 € mesačne.
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4. PROBLEMATICKÉ PREVÁDZKOVANIE POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY
Kraj bol so spoluprácou so súkromnou firmou spokojný. Viacerí odborníci dávali
túto nemocnicu za príklad pre ostatné kraje. Nemocnica sa po rekonštrukcii od nezrekonštruovaných nemocníc značne odlišovala.
Spolupráca začala byť problematická až pri otázke prevádzkovania ústavnej
pohotovostnej služby (ÚPS), ľudovo nazývanej „pohotovosť“. Nemocnica nie je
zaradená do minimálnej siete, konkrétne pevnej siete nemocníc, a nemá zákonnú
povinnosť prevádzkovať ÚPS. Prevádzkovanie ÚPS má pre ňu síce určité benefity
(získava tak časť pacientov pre hospitalizáciu), ale keďže významnú časť hospitalizácií predstavuje plánovaná starostlivosť, fungovanie nočnej pohotovosti nie je pre
získanie pacientov nevyhnutné. Hlavne, ak strata z prevádzky ÚPS je podľa údajov
nemocnice 638 000 EUR.
BOX 2. Koncepcia minimálnej siete
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti zabezpečujú na Slovensku na základe zazmluvnenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti zdravotné poisťovne. Zmluvný vzťah pritom okrem slobodnej voľby pri výbere poskytovateľa a negociovateľných cien musí
rešpektovať predpisy o minimálnej sieti. Tá garantuje poskytovateľom v každom regióne istý minimálny objem zmlúv a pre poistencov predstavuje garanciu geografickej
dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona 581/2004 Z. z. je zdravotná poisťovňa povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
Koncepcia minimálnej siete poskytovateľov je nasledovná:
Typ minimálnej siete

Definícia

Minimálna sieť
(ako minimálny počet
lôžok)

Minimálna sieť ako usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na
príslušnom území v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na:
(1) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia, (2) chorobnosť
a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia, (3) migráciu
cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na príslušnom
území, (4) bezpečnosť štátu.
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Pevná sieť
(ako zoznam poskytovateľov na základe výberu
poisťovne, ktorí spĺňajú
zákonné kritéria)

Zdravotná poisťovňa musí mať v každom okrese alebo
v okrese priamo susediacom s týmto okresom zmluvu
aspoň s jedným poskytovateľom, ktorý zabezpečuje
24-hodinovú dostupnosť minimálne v rozsahu týchto
špecializovaných pracovísk:
a) urgentný príjem,
b) anesteziológia a intenzívna medicína,
c) chirurgia,
d) vnútorné lekárstvo alebo kardiológia,
e) neurológia,
f ) gynekológia a pôrodníctvo,
g) neonatológia,
h) pediatria,
i) nemocničná lekáreň.
j) zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch rádiodiagnostika (CT nevyhnutné),
klinická biochémia, hematológia a transfuziológia.
Zdravotné poisťovne zaraďujú poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, do pevnej siete
vždy k 1. januáru kalendárneho roka a ich zoznam uverejňujú na svojom webovom sídle.

Koncová sieť
(ako menný zoznam
nemocníc uvedený vo
vyhláške)

Menný zoznam nemocníc v minimálnej sieti, s ktorými
má zdravotná poisťovňa povinnosť uzatvoriť zmluvu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na tento problém vedenie nemocnice upozorňovalo dlhodobo. V lete 2013 prešlo vedenie od upozorňovania ku konkrétnym činom. Nemocnica verejne oznámila,
že ak sa na najbližšej schôdzi neodsúhlasí dotácia pre ÚPS, pohotovosť do 10 dní
nemocnica zatvorí. Spúšťacím faktorom bolo napĺňanie memoranda medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou o plošnom zvyšovaní miezd v zdravotníctve, ktoré napriek svojmu rozloženiu v čase neúprosne naberalo na účinnosti.
Mzdy v nemocnici tvoria približne 2/3 výdavkov nemocnice. Podiel miezd na
celkových nákladoch nemocnice nedáva manažmentu veľký priestor na úsporu, investície a rozvoj, nakoľko zvyšná tretina zdrojov tvorí vo väčšine nevyhnutú réžiu
potrebnú na základnú prevádzku nemocnice.
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BOX 3. Mzdová regulácia v zdravotníctve
Štrajk lekárov v roku 2011 vyvrcholil podpísaním Memoranda o úprave pomerov v zdravotníctve medzi vládou a Lekárskym odborovým združením. To malo 12 bodov. Bod 4
mal legislatívne garantovať postupné navýšenie základných platov lekárov. Aj keď bolo
centrálne zvyšovanie miezd lekárov posunuté a rozložené v čase (pôvodne sa mali zvyšovať v troch etapách k 1.1.2012, 1.7.2012 a 1.1.2013), ich výška ostala v súlade s memorandom. Lekárske mzdy stúpli od 1. januára 2012 na 1,05-násobok priemernej mzdy
v národnom hospodárstve spred dvoch rokov u neatestovaných lekárov a na 1,6-násobok u atestovaných. K júlu 2012, sa u neatestovaných zdvihli na 1,2 a u atestovaných
na 1,9-násobok priemernej mzdy. K januáru 2014 sa zvýšili minimálne mzdy neatestovaných lekárov na 1,25-násobok priemernej mzdy, mzdy atestovaných na 2,1-násobok.
K januáru 2015 základné mzdy atestovaných lekárov dosiahli memorandom stanovenú
hodnotu 2,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov.
Treba podotknúť, že základný plat v sebe nezahŕňa príplatky za nadčasy či iné príplatky
a teda netvorí celkové náklady na mzdy v nemocnici.
Pri mzdách naviazaných na násobok priemernej mzdy je potrebné prihliadať aj na tempo rastu priemernej mzdy. Tá bola v roku 2010 na úrovni 769 €, no v roku 2015 na úrovni
882 €, čo predstavuje nárast o 14,7%. Nominálne tak minimálny plat vzrástol z 1 230 €
u atestovaného lekára v roku 2012 (pri 1,6 násobku priemernej mzdy) na 2 028 € v roku
2017 (pri 2,3 násobku). To predstavuje navýšenie nákladom na základné mzdy o 65%.
Koncom Radičovej vlády schválil parlament aj Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. Jeho účinnosť však pozastavil už dva týždne po
prijatí podnetu od Generálnej prokuratúry Ústavný súd v júli 2012. Podnet podala Slovenská lekárska komora. O rok neskôr súd vyslovil jeho nesúlad s ústavou.

5. SITUÁCIA JE VÁŽNA A POTREBUJE RIEŠENIE
Vážnosť tohto problému si plne uvedomoval aj predseda samosprávneho kraja
Peter Čerstvý. Dôležitosť jeho rozhodnutia umocňovali aj voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konali v novembri 2013. Z hľadiska politického marketingu a plánovanej predvolebnej kampane by bolo zatvorenie ÚPS pre spádovú
oblasť 80 000 – 100 000 ľudí, pacientov – voličov vnímané veľmi nepopulárne. Tlak
na predsedu BSK okrem súkromnej spoločnosti vytvárali tiež starostovia okolitých
obcí ako aj primátor Malaciek. Tí, v záujme svojich obyvateľov považovali prevádzku ÚPS v Malackách za nevyhnutnú.
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Aj z vyššie uvedeného dôvodu župan Čerstvý prijal okamžité stanovisko. Rozhodol o udelení dotácie na tri roky najviac vo výške miliónom eur ročne, podľa výšky
prevádzkových nákladov nemocnice. Vzhľadom na citlivosť témy, akou je pôsobenie súkromného sektoru v slovenskom zdravotníctve, jeho rýchle rozhodnutie vyvolalo vlnu kritiky. Jedna z najčastejších otázok, ktorá mu bola po jeho vyhlásení podporiť prevádzku Malackej pohotovosti médiami pokladaná znela: „Prečo podporiť
presne takou sumou a prečo viazať BSK až na tri roky?“
Celkový náklad na prevádzku ÚPS vlani bol na úrovni 900-tisíc eur. Strata z jej
prevádzky podľa údajov nemocnice bola v minulom roku 638 000 eur. Celková strata nemocnice bola 180-tisíc eur. Ak by župa preplatila náklady na prevádzku ÚPS
ako rozhodol župan, nemocnica by bola v zisku.
BOX. 4. Ukážka z pracovného stretnutia BSK
V pondelok 8. septembra zvolal župan Peter Čerstvý pracovné stretnutie s tímom vybraných kolegov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Jeho hlavným bodom bolo
rokovanie k možnostiam (ne)zabezpečenia chodu ÚPS v Malackách. Diskusia môže začať.
Ako prvý predstavil svoj názor poslanec BSK pán Ing. Dušan Bystrý. „Musí predsa existovať zmluva, ktorá to nemocnici prikazuje!“, začal rozhorčene. Prísediaci kolega z právneho oddelenia, ktorý mal zmluvu dôkladnejšie naštudovanú, iba skromne skonštatoval, že zmluva na niečo také veľmi nemyslela. V zmluve nie je definovaný minimálny
rozsah a kvalita poskytovaných služieb nemocnice súvisiacich s tzv. pohotovostnou
službou. Bolo by to veľmi náročné na definovanie a kraj po decentralizácií nemal odborné kapacity na textáciu tak náročnej zmluvy. Ako upozornil, išlo o prvú nemocnicu
na Slovensku, ktorá sa dávala do prenájmu súkromnej spoločnosti a nemali odkiaľ čerpať inšpiráciu. Napriek tomu, že zmluva myslela na množstvo scenárov vývoja vzťahu
kraja a súkromnej spoločnosti, v tom čase ich ani len nenapadlo, že práve prevádzku
ÚPS bude za potrebné špeciálne zmluvne ošetriť. So sklonenou hlavou skonštatoval,
že nasledovné mediálne vyhlásenie nemocnice je pravdivé: “Prevádzkovateľ Nemocnice
Malacky – Nemocničná a.s. nie je zo zákona povinný zabezpečovať pohotovosť pre región
(nemocnica nie je zaradená do pevnej siete nemocníc), napriek tomu túto službu dobrovoľne pre obyvateľov Záhoria zabezpečuje už 10 rokov.” Bystrý preto dodal, že zmluvu, ktorá
je takto nastavená na 30 rokov je potrebné vypovedať a napísať ju lepšie. Aj keď prvotné náklady môžu byť obrovské, časom sa to kraju určite vráti. Ak nie určite, tak možno
určite, veď nie je všetko iba o peniazoch.
Situáciu upokojoval poslanec BSK pán Ján Pokojný. Podľa neho nemocnica jednoducho
ústavnú pohotovostnú službu nezatvorí, nakoľko nepretržite poskytuje aj ústavnú
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zdravotnú starostlivosť. Ak by ju zrušila hrozí, že pacientov mimo pracovných dní a hodín bude posielať inam, čím by prišla o časť svojich pacientov, ktorí sú pre ňu dôležití.
Jeho bagatelizovanie stopol župan Čerstvý, ktorý mu ukázal čísla nemocnice, z ktorých
bolo jasné, že nemocnica nie je odkázaná na týchto pacientov. Množstvo návštev pohotovosti je vyriešených ambulantne, pričom časť z týchto pacientov tam mnohokrát
chodí úplne zbytočne.
Aj keď sa do diskusie neprihlásil, svoje nadšenie z myšlienky ako situáciu kreatívne
vyriešiť už v sebe nemohol udržať Jozef Lstivý. „Mám super nápad“, prerušil diskusiu.
„Problém treba riešiť tam, kde vznikol. Ak sú problémom zvyšujúce mzdy lekárov, treba sa
vysporiadať práve s nimi. Pred chvíľou som si prečítal rozhodnutie súdu, na základe ktorého
ostali sestričkám oči pre plač, keďže im zrušil plošné platy. Dám ruku do ohňa, že na základe
podobných dôvodov môžu byť zrušené „tabuľkové“ platy lekárov. Len treba mať gule na
podanie podnetu na súd, tak ako ich mala Slovenská lekárska komora, keď dala podnet na
súd a sestričky nemajú garantované platy do dnes. Sám napíšem návrh, stačí ak ho Peter
zanesieš a máš po probléme“, lišiacky sa usmial na župana Čerstvého, pričom na neho
žmurkol jedným okom.
Čerstvý ho na zlomok sekundy pohľadom pochválil, no potom si chytil pravou rukou
čelo a hlasno zvolal: „Ty si sa úplne pomiatol? Aj keby by si mal pravdu a súd by pozastavil
platnosť zákona ustanovujúceho minimálnu výšku platu lekárov, podobne ako to bolo pri
sestrách, vieš si predstaviť čo by to spravilo s mojou politickou kariérou? Vieš si predstaviť
tisíce lekárov, ktorým na peniaze siahol nejaký Čerstvý? Ty ma chceš pochovať zaživa? Vieš
čoho sú tí ľudia schopní? To si si nevšimol, kde to dotiahli počas štrajku v 2011? Chumaj
ľahkovážny. Najprv mysli, potom hovor!“ ukončil svoj nahnevaný prejav župan. Aj keď
si uvedomoval, že to trocha s reakciou prehnal, uspokojila ho predstava, že všetkým
zúčastnením jasne vysvetlil, že prijaté riešenie musí byť neho politicky priechodné a až
potom všetko ostatné.
S veľmi praktickým, no politicky seba-deštrukčným, názorom vystúpil aj Radim Kál. Ten
navrhol nerobiť nič. Nech nemocnica pokojne zruší ÚPS. Ako už bolo uvedené, nemocnica nie je v pevnej sieti nemocníc a teda ÚPS mať nemusí. Ako jemnejšiu variantu použil
alternatívu, že by BSK zabezpečilo (alebo finančne krylo) vo vymedzenom čase zvoz ľudí
do najbližšej nemocnice v okolitých mestách. Inšpiráciu čerpal v laboratórnej medicíne.
„Radšej jedno kvalitné laboratórium do ktorého sa vzorky zvážajú, ako mnoho nekvalitných“,
dodal. Viacero kolegov však jeho prirovnanie pohoršilo. „Ide o ľudí, nie materiál,“ okomentoval ho Bystrý. O Radimovi bolo vždy jasné, že radšej preferuje kvalitu ako kvantitu.
Radšej menej zariadení s lepším vybavením a skúsenými odborníkmi, ako poskytovať
nekvalitnú službu na každom kroku. Sám sa viackrát vyjadril, že ak by bol ministrom, do
roka by zrušil minimálne 1/3 nemocníc a zdroje by presunul do zvyšných dvoch tretín.
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To ostro skritizoval nezávislý poslanec Jakub Červený. Ten dodnes ľutuje, že v rámci
decentralizácie kraj dostal možnosť „zbaviť sa“ nemocníc do rúk súkromníka. „Ja som
to hovoril“, spustil. „Súkromníkovi ide vždy o prachy. Ten nespraví nikdy nič zadarmo
v prospech bežných ľudí ako to odjakživa robil štát.“ Aby neostal len pri emočnom prejave, predstavil aj svoje kompromisné riešenie. „Nemocnicu môžeme zadotovať takou čiastkou, aby sa priblížila k vyrovnanému rozpočtu. Ak by sme jej vykryli stratu z prevádzky ÚPS,
bola by v zisku, čo je v zdravotníctve absolútne amorálne.“ Viacerí poslanci však striktne
namietali, že ak nemocnicu budú úmyselne držať v strate, skončí ako množstvo ostatných nemocníc. Jednoducho nebude mať zdroje na investovanie do budovy, prístrojov
a ľudského kapitálu, čo sa prejaví na kvalite a efektivite služieb. Červený si však túto
argumentáciu veľmi nechcel pripustiť, nakoľko je už posledných 40 rokov presvedčený
o tom, že kvalita či ľudský (nerád používal kapitalistický pojem „pro-klientský“) prístup
pri poskytovaní služieb v zdravotníctve nemá byť odmenený ziskom. Tieto hodnoty by
mali byť pri poskytovaní verejnoprospešných služieb samozrejmosťou. Zisk do zdravotníctva jednoducho nepatrí. „Ak sú takí šikovní, nech si stratu z ÚPS vykryjú ziskami z iných
oddelení. Tieto služby sú stratové aj v iných nemocniciach, ktoré sa s tým vedia takýmto
spôsobom vysporiadať.“
Juraj Hurhaj vstúpil do diskusie s názorom, že ak to nechce robiť Nemocničná a.s., nech
to pre kraj robí iná firma. Diskusia o tom, že by to prevádzkovala súkromná firma veľmi
rýchlo skončila s konštatovaním župana: „Ktorá firma by bola taká hlúpa, aby sa zaviazala prevádzkovať jasne stratovú službu?“. No stále si nechali otvorené vrátka, že iná firma
by to možno vedela zabezpečiť aj pri nižších nákladoch. Otázne je, či by tým neutrpela
aj kvalita poskytovaných služieb, pomysleli si poniektorí zúčastnení. Rovnako by bolo
treba vymyslieť tiež pomerne náročný tender a ošetriť systémy odmeňovania za ÚPS,
ak by tender vyhrala iná firma, ako firma ktorá prevádzkuje nemocnicu. Takýto stav na
Slovensku neexistuje a robiť prvú lastovičku je vždy náročné. Už sa o tom sami stihli
presvedčiť. Ale nikdy nehovor nikdy...
Po 6 hodinovej diskusii za zhodli na tom, že sa nezhodnú. Názorov je veľa, a každý má
svoju pravdu. Teda skoro každý. Potrebujú niekoho, kto danej problematike rozumie
a uvedený problém položí relevantnými informáciami.

Po početných diskusiách, mediálnych výstupoch a neistote pri rozhodovaní sa
Župan Čerstvý rozhodol vytvoriť 11 člennú odbornú komisiu, ktorá mala v nemocnici spraviť zdravotnícky audit zameraný špeciálne na analýzu nákladov, výnosov, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia ÚPS. Po jeho vypracovaní zvolal
župan Čerstvý kolegov, z ktorých spravil pracovnú skupinu opäť. V rámci pozvánky
na stretnutie im zaslal aj výslednú správu z auditu (Príloha 1), aby sa s ňou mohol
každý zúčastnený včas oboznámiť.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Úlohy A
1. Identifikujte a analyzuje všetkých inštitucionálnych aktérov, ktorí majú vplyv
alebo na ktorých bude mať vplyv rozhodnutie, ktorá je predmetom prípadovej
štúdie (tzv. stakeholder analýza).
2. Určte z ukážky pre všetky uvedené inštitúcie či môžu regulovať poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Uveďte, aké možnosti z pohľadu regulácie v zdravotníctve jednotlivé inštitúcie majú a aké vedia využiť pri riešení problému prípadovej štúdie. Následne identifikujte kto môže zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Určte, kde by mohol nastať konflikt záujmov pri poskytovaní
a zároveň regulovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti a prečo. Je takýto
konflikt záujmu prítomný aj v ukážke? Ak áno, kde? Ako je možné riešiť takúto
situáciu?
3. Aký typ statku (súkromný, verejný alebo zmiešaný) je ÚPS? Podľa spôsobu ako
sa tvorí dopyt, ponuka a cena, určte o akých činnostiach (trhové, polotrhové a netrhové) môžeme pri poskytovaní ÚPS uvažovať a za akých podmienok. Na základe teórie transakčných nákladov a externalít určite, ktoré činnosti v prevádzke
zdravotníckeho zariadenia je možno kontrahovať a ktoré nie. Aké sú rizika kontrahovania a prečo.
4. Uveďte, v čom môže spočívať problém tragédie spoločného (“tragedy of commons“) v prípade čerpania služieb v zdravotníctve, konkrétne ÚPS. Ako sa môže
to prejavovať? Akými spôsobmi môže byť táto tragédia zmiernená?
5. Z ukážky identifikujte záujmy súkromnej spoločnosti a záujmy predstaviteľov
kraja a porovnajte ich. Čo je podľa Vás v danej ukážke vykonávané s cieľom
naplniť verejný záujem a čo súkromný alebo osobný? Ako by ste definovali jednotlivé záujmy?
Úlohy B
Cieľom časti je B je zinscenovať zasadnutie Komisie zdravotníctva a sociálnych
vecí BSK. Študenti by sa mali čo najpresvedčivejšie vžiť do role členov Komisie,
zasadajúcej výhradne k rozhodnutiu v otázkach prevádzkovania ÚPS v nemocnici
v Malackách. Pre prácu s variantmi, pozri relevantnú literatúru k analýze verejnej
politiky (napr. Staroňová, 2016).
Na zasadnutí je prítomných 12 - 14 ľudí, pričom za každý variant je prítomná
dvojica študentov. Dvojica študentov by mala obhajovať jeden z možných variantov uvedených nižšie. Študenti by si mali dôkladne naštudovať potrebné dokumenty
(okrem dokumentov v prílohe, aj vlastnou rešeršou literatúry) a pripraviť podklady
vlastným zberom dát či výpočtami.
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Okrem dvojíc presadzujúcich svoje stanovisko sú na zasadnutí prítomní aj zástupcovia súkromnej spoločnosti (ako výkonný riaditeľ a akcionár). Ich záujmom
je prevádzkovanie ÚSP, no iba ak nebude v strate. Na zasadnutí sú prítomní tiež
primátori Malaciek a Stupavy, ktorí reprezentujú záujmy všetkých okolitých obcí.
Ich cieľom je zabezpečiť pre svojich občanov čo najlepšie možnú dostupnosť ÚPS
v čo najvyššej kvalite. Preto je potrebné prijať také opatrenie, ktoré bude vyhovovať
zástupcom súkromnej spoločnosti ako aj primátorovi Malaciek a Stupavy.
Zasadnutie vedie predsedu samosprávneho kraja, ktorého reprezentuje vyučujúci. On rozhoduje o prijatí rozhodnutia. S prijatým rozhodnutím musí súhlasiť zhodne
nadpolovičná väčšina zasadnutia, inak sa stáva neplatným a musí sa hľadať kompromis.
Na základe žrebovania bude dvojiciam študentov pridelený jeden z nasledujúcich
variantov:
Variant 1. Nerobiť nič
Tento variant v sebe zahŕňa neposkytnutie akejkoľvek dotácie nemocnici a ignorovanie tohto problému. Ten zrejme časom vyústi do zatvorenia ÚPS v Malackej
nemocnici. Dajte do pomeru vplyv na rozpočet BSK s analýzou politickej priechodnosti zániku danej služby. Pripravte implementačný plán so zameraním na politickoorganizačné bariéry.
Variant 2. Odstúpenie od zmluvy a prevádzka krajom
Tento variant v sebe zahŕňa odstúpenie kraja od zmluvy so všetkými právnymi
a ekonomickými následkami. Naštudujte si podrobne základné parametre zmluvy
a príslušné právne predpisy, ktoré umožňujú tento variant. Vypočítajte aj vzniknuté
náklady kraja, berúc do úvahy investície súkromnou spoločnosťou s dobou ich odpisovania a zmluvného záväzku kraja pri tomto variante.
Variant 3. Dotácia pohotovosti
V rámci tohto variantu uvažujte nad poskytnutím dotácie na prevádzku ÚPS.
Preštudujte si Prílohu 1, navrhnite spôsob a výšku dotácie a obhájte si ju. Myslite na
všetky aspekty poskytnutia dotácie (politický vplyv, kvalita a efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti a pod.).
Variant 4. Verejná súťaž a prevádzka iným poskytovateľom
Tento variant navrhuje vyhlásenie verejnej súťaže na prevádzku ÚPS. Nastavte
hodnotu zákazky, berúc do úvahy všetky ukazovatele v texte a v Prílohe 1. Navrhované riešenie musí zobrať do úvahy aj súčasné platobné mechanizmy v prípade, že
súťaž vyhrá iný prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ nemocnice. Kľúčové je určiť
platobné podmienky pre prevádzkovateľa nemocnice a prevádzkovateľa ÚPS v prípade ak (1) bude poskytnutá zdravotná starostlivosť výhradne ambulantne na ÚPS
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a pacient bude následne prepustený, (2) pacient bude z ÚPS odoslaný na hospitalizáciu do nemocnice, ktorú prevádzkuje iný poskytovateľ a (3) pacient síce bude
z ÚPS odoslaný na hospitalizáciu do nemocnice, no po vyšetrení personálom nemocničného poskytovateľa nebude prijatý na oddelenie, ale bude odoslaný domov.
Okrem platobných mechanizmov určte aj zodpovednosť za pacienta v jednotlivých
epizódach pacientovej liečby pre všetky 3 prípady.
Variant 5. Žolík
Navrhnite vlastné riešenie tejto situácie, berúc do úvahy všetky uvedené parametre, princípy zdravotného systému a legislatívny rámec na Slovensku. (Odporúčané
iba v prípade, že študenti majú výborné znalosti z oblasti organizácie, financovania
a regulácie zdravotníctva.)
Vyučujúci zároveň žrebovaním určí kto bude reprezentovať súkromnú spoločnosť a primátorov Malaciek a Stupavy. Zástupcovia súkromnej spoločnosti a primátori musia taktiež argumentovať vecne pre obhajobu svojich stanovísk. Všetci
študenti sa tak musia zamyslieť nad všetkými variantmi a postojmi, aby na ne vedeli
na zasadnutí pohotovo zareagovať vhodným protiargumentom.
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POSTUPY PRE VYUČUJÚCICH
Úlohy A.
Účelom úloh typu A je identifikovať a analyzovať základné dilemy pri poskytovaní služieb v zdravotníctve z pohľadu ekonómie a verejnej politiky. Prípadová štúdia
má ambíciu poukázať na praktické využívanie základných poznatkov z politickej ekonómie a verejnej politiky akými sú napríklad poznatky z oblasti analýzy zainteresovaných strán, teórie transakčných nákladov, tragédia spoločného, princípy trhových a netrhových činnosti, konflikt záujmov, osobný a verejný záujem v oblasti zdravotníctva
a podobne. Cieľom prípadovej štúdie nie je iba nájsť a poskytnúť študentovi jednoznačnú odpoveď, ale prinútiť ho využívať nadobudnuté teoretické poznatky, dostupné
zdroje informácii a kritické myslenie pri jej hľadaní v reálnom prostredí.
Úloha 1A.
Študenti by mali vychádzať z teórií analýzy stakeholderov, ktorá má v konečnom
dôsledku zodpovedať na koho záujmoch v predmetnej policy záleží. Za pomoci analýzy by študenti mali definovať aktérov (na úrovni inštitúcie alebo zoskupení s rovnakými charakteristikami), ktorí majú vplyv na implementáciu jednotlivých variantov a buď ich podporia alebo odmietnu. Rovnako dôležité je pri analýze definovať
aktérov, ktorí budú ovplyvnení navrhovanými krokmi.
Analýza sa musí sústrediť minimálne na 2 rozmery pri posudzovaní aktérov a to
(1) ich záujmi a (2) mieru vplyvu na riešenie danéhoproblému. Študenti by podľa
Schmeera (1999) mali uvažovať v nasledovných krokoch:
1. Naplánovanie procesu – definovať si účel analýzy, identifikovať potenciálnych
užívateľov získaného poznania a navrhnúť plán jeho využitia. V tomto kroku by si
vytvorené dvojice mali rozdeliť medzi sebou zodpovednosť za jednotlivé úlohy
2. Definovanie politiky – určiť a naštudovať si predmetný problém, hlavné myšlienky a koncepty
3. Identifikácia stakeholderov – študenti by mali identifikovať všetkých aktérov,
ktorí by mohli ovplyvniť alebo byť ovplyvnení danou politikou (vrátane aktérov
mimo zdravotníctva, ako média a pod.)
4. Výber nástrojov pre analýzu – študenti by mali vybrať vhodné metodologické nástroje (analýza dokumentov a pod.) na zber potrebných informácií na spracovanie
analýzy a určiť potrebný rozsah potrebných dát ako aj možnosti ich spracovania
5. Zhromažďovanie informácií – samotný zber a spracovanie informácií
6. Spracovanie údajov o stakeholderov – tu vyučujúci môže vyberať z rôznych postupov spracovania týchto údajov vo forme rôznych typov tabuliek a matíc.
7. Analýza stakeholderov – analýza by sa mala zamerať na porovnávanie informácií
a diskusii o relatívnej dôležitosti stakeholderov, ich poznaní, záujmov, postojov
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a možných spojencov pre konkrétnu policy. Študenti pritom môžu vychádzať
z rôznych teoretických východísk. Ako príklady môžu poslúžiť Tabuľka 1 a Schéma 1 od rôznych autorov uvedených nižšie.
8. Využitie nadobudnutého poznania – výsledkom by mali byť určité podklady
a prípadné odporučenia pre decízora, aké opatrenia majú alebo nemajú byť prijaté
Z pohľadu teórie existuje množstvo prístupov ako vôbec pristúpiť k analýze aktérov a ich roliach verejnej politiky (napr. Multiple streams approach (Kingdon), The
advocacy coalition framework (Sabatier) a pod.). Táto úloha zároveň ponecháva široký priestor na samotné technické spracovanie a prácu s jednotlivými stakeholdermi, nie len na úrovni teórií verenej politiky, ale aj strategického manažmentu. Úloha
1A necháva „voľné ruky“ ako vyučujúcemu, tak aj študentom pri spracovaní tejto
úlohy v závislosti od prednášanej teórie a absolvovaných predmetov.
Jednou z možností je zoradenie stakeholderov do tabuľky podľa toho aké záujmy majú a do akej miery vedia túto agendu ovplyvniť (Tabuľka 1). Ide o základné
oboznámenie sa s jednotlivými typmi stakeholderov, z ktorého študenti získajú ich
jednoduchý prehľad.
Tabuľka 1. Jednoduchý prehľad stakeholderov
Typ
stakeholdera

Konkrétny
relevantný
stakeholder

Charakteristika

Záujmy

Miera vplyvu

Štátna správa
Verejná správa
Súkromný
sektor
Profesijné
združenie
...
Zdroj: autor podľa Anandajayasekeram, Puskur, Sindu Workneh, Hoekstra (2008), Staroňová (2016)

Pre nastavenie strategického prístupu k jednotlivým stakeholderom je však potrebné porovnať mieru ich vplyvu na riešenie konkrétnej politiky a odhadnúť ich
záujem o ňu. Ako podklad na strategický prístup k jednotlivým stakeholderom je
vhodné ich rozdelenie do 4 skupín na základe záujmu a vplyvu stakeholderov na
riešenie konkrétnej politiky (Schéma 1). V pravom hornom kvadrante sú stakeholderi, ktorí majú vysoký vplyv na konkrétnu politiku a zároveň pre úspešnosť zavedenia politiky sú veľmi dôležití. S takýmito stakeholdermi je nevyhnutné nadviazať
a udržiavať dobré vzťahy. V pravom dolnom kvadrante sa nachádzajú stakeholderi,
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pre ktorých je úspešnosť projektu dôležitá, no ich vplyv je minimálny. Častým príkladom sú príjemcovia služby alebo ľudia na ktorých bude mať daná politika vplyv,
no nevedia ju ovplyvniť. V ľavom hornom kvadrante sú stakeholderi s veľkým vplyvom na danú politiku, no daná politika pre nich nie je úplne relevantná. V ľavom
dolnom kvadrante sú aktéri so žiadnym vplyvom na danú politiku a jej výsledok by
pre nich nemal byť nijako zaujímavý.
Schéma 1. Typológia stakeholderov

Zdroj: Mendelow, A. (1991) citovaný v G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008)

Úloha 2A.
Cieľom tejto úlohy je prostredníctvom konkrétneho prípadu pochopiť regulačný
rámec, jeho komplexnosť, limity a regulačné nástroje jednotlivých aktérov. Študenti
by mali v rámci regulácie uvažovať o rozsahu a kvalite poskytovania zdravotnej
starostlivosti a to jednak na úrovni nákupu ako aj poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeden z možných prístupov uvádzame v tabuľke 2.
Tabuľka 2. Možnosti regulácie jednotlivých aktérov zdravotnej politiky
Aktér

Nástroje regulácie všeobecne

Parlament

Prostredníctvom právnych aktov ako
zákonodarný orgán

Vláda a
ministerstvo
zdravotníctva

Prostredníctvom sekundárnych právnych
predpisov (predpisy, vyhlášky, nariadenia,
opatrenia, smernice) ako exekutívny orgán

Implementovateľné
nástroje pre
prípadovú štúdiu
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Samosprávny kraj

Udeľovaním povolenia na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia

Úrad pre dohľad
nad zdravotnou
starostlivosťou

Dohľadom nad zdravotným poistením,
nákupom zdravotnej starostlivosti a
vynucovaním regulačného rámca formou
rôznych sankcií

Slovenská lekárska
komora

Vydávaním licencií na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti

Komora sestier

Vydávaním licencií na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti

Zdravotné
poisťovne

Parametrami a samotným zmluvnom
vzťahu pri nákupe zdravotnej starostlivosti

...
Zdroj: autor

Druhotným cieľom tejto otázky je, aby si študenti uvedomili, v akej oblasti a pri
akých konkrétnych prípadoch môže dochádzať pri jednotlivých aktéroch ku konfliktu záujmov. Študenti by mali zodpovedať otázky:
• V čom spočíva podstata tohto konfliktu?
• O aký typ konfliktu ide? Ako a prečo vzniká?
• Ako by takýto konflikt eliminovali?
Pre identifikáciu konfliktov je dôležité, aby študenti pochopili základy organizácie zdravotnej starostlivosti. Vychádzať by mali z otázky A1, kde na základe analýzy stakeholderov by svoju pozornosť mali zamerať na stakeholderov, ktorí môžu
zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti a súčasne majú aj regulačné
právomoci.
Úloha 3A.
Na rozlíšenie či daný tovar alebo služba je statkom súkromným, verejným alebo
zmiešaným, musia študenti uvažovať a argumentovať o deliteľnosti/rivalite v spotrebe a vylúčiteľnosti. Argumentácia by nemala ostať iba na všeobecnej úrovni
„zdravotníctvo“, ale rozobrať konkrétne výstupy a aktíva v prípade ÚPS.
Pre argumentáciu služieb ne/poskytovanými verejným sektorom, môžu študenti
použiť maticu podľa Browna a Potoského (2002). Tá pracuje s výškou transakčných
nákladov cez viazanosť aktív a merateľnosť výstupov.
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Tabuľka 3. Rozdelenie služieb podľa viazanosti aktív a merateľnosti výstupov
Viazanosť aktív /
Merateľnosť výstupov

Nízka

Vysoká

Ľahká

(A) Merateľné trhové služby
napr. odťahová služba,
odvoz odpadov.

(B) Merateľné monopolné
služby napr. dodávky
tepla, vody, plynu.

Ťažká

(C) Nemerateľné trhové
služby napr. verejné
zdravotníctvo.

(D)Nemerateľné monopolné
služby napr. hasiči,
polícia.

Zdroj: Brown, Potoski (2002); úpravy Pavel (2005) citované v Staroňovej, Sičákovej-Beblavej (eds)
(2006)

Študenti by sa v rámci tejto úlohy mali zamyslieť, o akých činnostiach (trhové, polotrhové a netrhové) môžeme pri poskytovaní pohotovostnej služby uvažovať
a za akých podmienok. Vychádzať môžu zo spôsobu tvorby dopytu, ponuky a ceny.
Študenti by mali pri formulovaní svojich záverov uvažovať v intenciách či:
– záleží na tom kto službu poskytuje?
– je rozdiel či má poskytovateľ monopolné postavenie alebo je v konkurenčnom
prostredí?
– má na klasifikovanie služby vplyv jej spoplatnenie? (pozri Staroňová, SičákováBeblavá (eds), 2006).
Úloha 4A.
Študenti by sa mali zamyslieť v čom môže spočívať problém v tragédii spoločného (“tragedy of commons“; pozri Hardin, 1968) v prípade čerpania služieb v zdravotníctve, konkrétne ÚPS.
Študenti by mali pri formulovaní svojich záverov uvažovať:
– Ako konkrétne sa môže tragédia spoločného prejavovať v zdravotníctve?
– Akými nástrojmi môže byť táto tragédia zmiernená?
– Má vplyv na čerpanie služby to, že či je služba zadarmo, resp. súčasný poplatok
nie je pre určité cieľové skupiny dostatočný, aby ovplyvnil ich správanie?
– Ako by mala byť potom nastavená výška poplatku, aby neohrozila dostupnosť
služby pre tých, čo ju potrebujú?
Úloha 5A.
Cieľom tejto otázky je na základe dostupných teórií rozprúdiť diskusiu o tom, čo
ešte je vo verejnom záujmu a čo všetko má vplyv na konflikt záujmov (pozri Sičáková-Beblavá a kol., 2008). Vyučujúci prostredníctvom tejto otázky môže demonštro-
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vať rôzne teórie a školy a ich vzťah k verejnému záujmu (neoklasická ekonomická
teória, utilitarizmus, liberálne školy a pod.). Študenti by mali pri formulovaní svojich záverov uvažovať či:
• musí verejný záujem odrážať záujmy väčšiny?
o V rámci diskusie odporúčame demonštrovať a porovnať paternalistický a liberálny prístup k tvorbe zdravotnej politiky.
• napĺňajú verejný záujem iba verejné inštitúcie?
o V rámci diskusie odporúčame analyzovať vstup súkromného sektora do zdravotníctva a sociálnej oblasti z pohľadu ekonomických a sociálnych aspektov
(štátny oligopol verzus konkurenčné prostredie, tvorba know-how a inovácií,
miera skladania účtov vo verejných a súkromných spoločnostiach, tvorba zisku v podniku a jeho etické dilemy a pod.)
• môžu ekonomické dôvody, konkrétne zlyhania trhu, viesť k intervenciám do ekonomického prostredia v zdravotníctve „vo verejnom záujme“? Ak áno, aké?
o V rámci diskusie odporúčame pre konkrétne zlyhania trhu v zdravotníctve
analyzovať nástroje verejnej politiky, ktoré môžu byť v rámci konkrétneho
prípadu využité.
Úlohy B.
Úlohy v časti B si kladú za cieľ učiť študentov kriticky myslieť a dávať do súvislosti získané znalosti z ekonómie a verejnej politiky pre potreby riešenia konkrétneho reálneho problému. Cieľom je uplatniť tieto poznatky pri vyriešení dilemy
ohľadom spôsobu (ne)zabezpečenia ÚPS v Malackách.
Pre variant 1 musia študenti pracovať nielen na úrovni čísel, ale aj so závermi
úlohy A1 a A5, teda so záujmami a vplyvom jednotlivých aktérov. Okrem možnej
straty/zisku musia študenti počítať s tým, či je dané rozhodnutie politický priechodné a aký bude mať vplyv na všetky zúčastnené strany (napr. od osobnej motivácie
župana, súkromnú firmu, ale aj kapacity priľahlých nemocníc, kde by boli po zániku
pacienti zvážaní a pod.). Študenti by sa mali zamyslieť nad tým, ako by mal takýto
zánik vyzeral, na čo všetko sa treba pripraviť. Ak sa študenti rozhodnú pre plánovaný zánik ÚPS (nie svojvoľný alebo riadený štátom), výsledkom by mal byť implementačný plán BSK so zameraním na politicko-organizačné bariéry a komunikačný
plán, t.j. ako by malo byť dané rozhodnutie krajom komunikované verejnosti, aby
bolo v čo najvyššej miere akceptované.
Pre variant 2, v ktorom BSK odstúpi od zmluvy a nemocnicu bude opäť prevádzkovať kraj študenti musia pracovať so všetkými právnymi a ekonomickými následkami. Študenti by si mali naštudovať podrobne základné parametre zmluvy (v texte
a Príloha 1 a 2) a príslušné právne predpisy (napr. Zákon 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov), ktoré umožňujú tento variant. Študenti by mali
vypočítať vzniknuté náklady kraja a to hlavne kompenzáciu neodpísaných investícií
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súkromnou spoločnosťou či ušlí zisk BSK z nájmu. Do úvahy by mali študenti vziať
aj náklady na zmenu infraštruktúry, ľudské zdroje či inú finančnú alebo nefinančnú
záťaž pre BSK. Podobne ako pri variante 1 by mali študenti navrhnúť implementačný plán ako a kedy k tejto zmene príde, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv na
pacientov a bezproblémová implementácia rozhodnutia.
V rámci variantu 3 by sa mali študenti na základe údajov v texte a prílohách
dopracovať k výške dotácie na prevádzku ÚPS v Malackej nemocnici. Pri prepočte
musia študenti počítať so všetkými determinantmi ovplyvňujúcimi výšku dotácie.
Vyučujúci, ktorý reprezentuje predsedu kraja by mal počas zasadnutia zistiť ako uvažovali študenti. Napr.:
– ako ovplyvní výšku dotácie to, ako padnú sviatky na pracovný deň a na víkend,
keďže počas pracovných dní je služba poskytovaná 16 hodín a cez víkend/sviatok
24 hodín?
– stanovili by študenti hodinovú sadzbu, záložné platby a preplácanie na základe
reálnych nákladov alebo viacročnú dotáciu?
– čím by študenti podmienili výšku dotácie (počtom ošetrených pacientov a pod.)?
– musí dotáciu finančne zabezpečiť iba BSK? Nemôže ísť o viaczdrojové financovanie (pacienti, spádové obce, mesto Malacky, ...)?
– je dotácia nastavená tak, aby neohrozovala kvalitu a dostupnosť poskytovania
zdravotnej starostlivosti?
– ako by študenti v dotácií ošetrili zbytočné návštevy (a teda aj plytvanie kapacitami) ÚSP? (študenti by mali okrem iného vychádzať zo záverov úlohy A4 – tragédie spoločného)
– odkiaľ čerpali údaje a aké iné údaje (od ktorých inštitúcií) by potrebovali pre
učinenie rozhodnutia?
Variant 4. Verejná súťaž a prevádzka iným poskytovateľom
Tento variant navrhuje vyhlásenie verejnej súťaže na prevádzkovanie ÚPS. Študenti by mali nastaviť hodnotu zákazky, berúc do úvahy všetky ukazovatele v texte
a v prílohách. Podobne ako pri variante 3 by sa mal vyučujúci počas zasadnutia
zoberať tým, ako študenti stanovili pravidlá súťaže, napr.:
– vyhral by poskytovateľ s najnižšou hodinovou sadzbou?
– zohľadňovala by súťaž a následné plnenie zmluvy počet ošetrených pacientov,
ich závažnosť či časovú náročnosť?
– ako by študenti zabezpečili to, aby poskytovanie služieb najlacnejším víťazom
neohrozovalo kvalitu a dostupnosť ÚSP (tzv. undertreatment)?
– ako by zabezpečili to, aby naopak neošetrovali pacientov zbytočne (tzv. overtreatment)?
– môže kraj nútiť spolupracovať prevádzkovateľa nemocnice s iným poskytovateľom ÚPS?
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– musí ÚPS spolupracovať iba s nemocnicou v Malackách alebo môže v prípade
hospitalizácie zabezpečiť zvoz pacientov do inej nemocnici, napr. v Bratislave?
– bude vykompenzovaný nárast nových pacientov v Bratislavských ÚPS, ktorých
kapacity sú limitované? Zvládnu to vôbec ostatné nemocnice z hľadiska infraštruktúry a ľudských zdrojov?
Vyučujúci by mal overiť prepracovanosť všetkých 3 situácií, ktorú môžu nastať
a to v prípade, že súťaž vyhrá iný prevádzkovateľ ako prevádzkovateľ nemocnice,
pričom je kľúčové určiť platby v prípade ak (1) bude poskytnutá zdravotná starostlivosť výhradne na ÚPS a pacient bude prepustený, (2) pacient bude hospitalizovaný
v Malackej nemocnici v rovnakej budove, no pri inom poskytovateľovi ÚPS a (3)
pacient síce bude z ÚPS odoslaný na hospitalizáciu, no po vyšetrení (akýmkoľvek,
nie len Malackým) nemocničným poskytovateľom bude odoslaný domov. Okrem
platobných mechanizmov by riešenie malo určovať aj zodpovednosť za pacienta
v jednotlivých epizódach pacientovej liečby pre všetky 3 prípady.
•
•
•
•

Pre každý návrh musí študent zvážiť jeho:
mieru efektívnosti;
mieru responzívnosti;
mieru verejnej kontroly, transparentnosti a korupcie;
mieru sociálnej exklúzie (pozri Staroňová; Sičáková-Beblavá (eds), 2006).

Variant 5 ponecháva priestor na vlastný návrh vzniknutej situácie. Vyučujúci však
musí dohliadnuť na to, či študent pracoval s faktmi uvedenými v texte a prílohách
a jeho odporúčanie je realizovateľné v rámci schémy zdravotného systému a legislatívneho rámca na Slovensku. Žolíka odporúčame využívať iba v prípade, ak študenti majú výborné znalosti z oblasti organizácie, financovania, právnej regulácie
zdravotníctva.

DIDAKTICKÁ POMÔCKA PRE UČITEĽA
Učebné ciele:
– uplatnenie teoretických znalostí z oblasti ekonómie a verejnej politiky na konkrétnom príklade z oblasti zdravotníctva
– prostredníctvom konkrétneho príkladu vysvetliť organizáciu, financovanie a reguláciu zdravotníctva na Slovensku
– praktický nácvik získavania, spracovania a vecnej argumentácie dostupných poznatkov
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Postup:
Pred spracovaním úloh v časti A je potrebné, aby boli študenti oboznámení s odporúčanou literatúrou a teóriami, ktoré sú pre spracovanie tejto časti nevyhnutné.
Spracovanie úloh si vyžaduje čas naštudovať si a pochopiť koncepty, ktoré sú pre
spracovanie týchto úloh nevyhnutné (stakeholder analýza, tragédia spoločného, teória transakčných nákladov a pod.) v súvislosti s týmto prípadom. Je preto vhodné,
aby sa študenti na jednotlivé úlohy pripravili v rámci prípravy na hodinu. Svoju
prípravu by mali následne rozdiskutovať na vyučovaní s vyučujúcim a ostatnými
študentmi. Čas na spracovanie jednotlivých úloh sa môže odlišovať v závislosti od
znalostí študentov a absolvovaných predmetov.
Úlohy v časti B potrebujú čas na prípravu na úrovni 1 semestra. Prípadovú štúdiu
je ideálne zadať študentom na začiatku semestra a rolovú hru uskutočniť na poslednej hodine. Študenti tak budú mať dostatočnú prípravu na spracovanie podkladov
a zároveň sa počas semestra môžu vyučujúceho pýtať na jednotlivé témy, otázky
potrebné na spracovanie zadanej úlohy (napr. ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosťi organizované, financované a pod.). Predmetné riešenie prezentujú ideálne
dvaja študenti. V prípade, že je študentov menej, môže byť spracovanie prideleného
variantu iba jedným študentom. Študentom rolu súkromnej spoločnosti či primátorov náhodne pridelí vyučujúci. Predsedu by mal zohrať vyučujúci.
Okrem práce s teoretickou literatúru a využívania rôznych metód zberu a spracovania dát by mala táto prípadová štúdia rozvíjať prezenčné a argumentačné schopnosti študentov na simulovanom zasadnutí komisie. Zasadnutie komisie by sa malo
uskutočniť za okrúhlym stolom. Je preto vhodné upraviť priestor v učebni.
Z časového hľadiska by jedno zasadnutie nemalo trvať dlhšie ako 90 minút. Vyučujúci, ako predseda kraja, by mal dohliadnuť na to, aby každá dvojica študentov
mala rovnaký priestor na argumentáciu (cca 15 minút).
Hodnotenie
Hodnotenie by malo byť komplexné a odzrkadľovať kvalitu prípravy, priebehu
a výsledku zasadnutia. Vyučujúci by mal preto hodnotiť študentov na základe:
– výsledku zasadnutia, t.j. pozitívne hodnotiť študentov, ktorí si presadili svoje argumenty
– priebehu zasadnutia, t.j. pozitívne hodnotiť študentov, ktorí sa najlepšie vžili do
pridelenej role, mali najlepšiu argumentáciu a prejav, vytvárali koalície
– prípravy na zasadnutie, t.j. pozitívne hodnotiť študentov, ktorí mali najlepšie pripravené podklady pre rozhodovanie.
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PRÍLOHA 1
Závery a zhrnutie auditu.
Legislatívny rámec
• Zákon o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z. z., §2 ods. 21) definuje ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) ako spôsob zabezpečenia nepretržitej dostupnosti ústavnej starostlivosti v nemocnici, bez detailnejšej legislatívnej úpravy.
V Malackách je ÚPS poskytovaná na piatich pracoviskách: chirurgická, interná,
gynekologická, rádiodiagnostická ÚPS a ÚPS na operačných sálach, a to v časoch mimo dennej zmeny (teda 15:00 – 7:00 v pracovné dni, a 0:00 – 24:00 v dni
pracovného pokoja a vo sviatky); interná ÚPS funguje nepretržite. Chirurgická
a internistická pohotovosť sa zvykne označiť pojmom urgentný príjem, ktorý pre
svoje účinné fungovanie implicitne vyžaduje pohotovosť na rádiodiagnostike
a na operačných sálach.
• Nejestvuje jednoznačná definícia, čo je vlastne urgentný príjem. V rámci rôznych
tradícií i názvoslovia sú medzi slovenskými nemocnicami v tejto oblasti významné rozdiely. Za urgentný príjem budeme považovať ambulancie internistických
a chirurgických disciplín v ústavnom zdravotníckom zariadení, poskytujúce nepretržitú akútnu a neodkladnú starostlivosť, ktorá môže následne pokračovať
v podobe hospitalizácie. Nemocnica Malacky podľa tejto definície prevádzkuje
urgentný príjem a ďalej ho budeme posudzovať podľa výnosu ministerstva zdravotníctva (hoci čiastočne s pozdržanou účinnosťou) Slovenskej republiky z 10.
septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne
zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
Dostupnosť a poskytovanie služieb
• Urgentný príjem v nemocnici si vyžaduje legislatíva jedine od nemocníc zaradených do pevnej siete poskytovateľov (§6 nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z.
o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). Nemocnica Malacky do pevnej siete nie je zaradená, keďže
neposkytuje potrebné spektrum starostlivosti (pôrodnica, neonatológia, pediatria,
neurológia). Nemocnica Malacky nie je preto zdravotníckou legislatívou viazaná prevádzkovať pracoviská urgentného príjmu.
• Najbližšie urgentné príjmy prevádzkujú UN Bratislava a FNsP Skalica.
• Urgentný príjem v Nemocnici Malacky je riešený susediacimi priestormi ambulancií internej a chirurgickej ÚPS, ktoré zdieľajú priestory recepcie/vrátnice,
čakárne, spoločnú expektačnú izbu. Toto riešenie umožňuje v prípade potreby
zdieľať aj zdravotníckych pracovníkov príp. vybavenie. Urgentný príjem sa skladá zo štyroch hlavných miestností (ambulantná interná časť, expektačná časť,
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ambulantná chirurgická časť, zákrokovňa). Ambulancia chirurgickej ÚPS plní
v pracovnom čase zároveň funkciu bežnej chirurgickej ambulancie. Nad rámec
nevyhnutného rozsahu urgentného príjmu je v nemocnici gynekologická ústavná
pohotovostná služba, ktorá je poskytovaná v gynekologickej ambulancii (priamo
susedí s urgentným príjmom), alebo na vyšetrovni gynekologického oddelenia.
• Pacienti sa na urgentný príjem dostávajú dvoma hlavnými kanálmi:
o prichádzajú sami (resp. sú privezení príbuznými), príp. sú odporučení na urgentný príjem po návšteve LSPP
o sú privezení ambulanciou záchrannej zdravotnej služby
• Záverom poskytnutia starostlivosti na urgentnom príjme môže byť jedna z troch
možností:
o hospitalizácia pacienta v Nemocnici Malacky
o indikácia prevozu/sekundárneho prevozu pacienta na hospitalizáciu do špecializovaného zariadenia
o prepustenie do domáceho ošetrenia
Tabuľka 1. Počty pacientov ošetrených v ambulanciách ÚPS (2013)
Typ ÚPS

Počet pacientov celkom

Priemer za mesiac

Interná

3 869

322

Gynekologická

351

29

Chirurgická

7 195

600

Rádiodiagnistické

3 098

258

* – pacienti v rádiodiagnostickej ÚPS sú prakticky výhradne pacienti z ostatných ÚPS ambulancií

• Celkovo bolo v roku 2013 ošetrených na pracoviskách ÚPS 11 415 pacientov (t. j.
v priemere 951 mesačne resp. 31 denne). Z nich bolo 4 250 pacientov (37 %)
dovezených prostredníctvom ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Pacienti
privezení záchrannou službou pochádzali predovšetkým z Malaciek (21,9 %), zo
Stupavy (12,3 %), Plaveckého Štvrtku (5,9 %).
Materialno-technické vybavenie a ľudské zdroje
• Napriek zisteným a popísaným nedostatkom v zabezpečovaní urgentného príjmu môžeme konštatovať, že priestory, súčasné materiálno-technické vybavenie
personálne zabezpečenie služieb dávajú predpoklad na poskytovanie kvalitnej
zdravotnej starostlivosti.
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Financovanie
• Podľa auditovaného účtovníctva nemocnice, ktoré nemocnica v rámci platnej legislatívy ako akciová spoločnosť musí viesť, bola v roku 2013 strata generovaná
prevádzkou ÚPS 638 000 eur.
• Nezávislý audítor na základe podrobného prepočtu z dát účtovného strediska pre
UPS dospel k záveru, že reálna strata vygenerovaná v roku 2013 prevádzkou ÚPS
je na úrovni 580 000 eur.
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PRÍLOHA 2
Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii NSP Malacky
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PRÍLOHA 3.
Fotodokumentácia rekonštrukcie
Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii
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Zdroj: NEMOCNIČNÁ A.S., Dostupné na: http://www.nemocnicamalacky.sk/nemocnica/kto-sme/
nemocnica-vcera-a-dnes
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PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE
NA OBECNEJ ÚROVNI AKO REFORMNÝ NÁSTROJ
VEREJNÉHO MANAŽMENTU
Daniel Klimovský1

Anotácia: Táto prípadová štúdia má za cieľ poukázať na významnosť politickej vôle, byrokratickej rezistencie a ďalších prvkov, ktoré pôsobia ako determinanty úspešnej implementácie reformy verejnej správy, respektíve reformných (inovatívnych) nástrojov, ktoré sa zavádzajú vo
sfére verejnej správy. Na príklade zavádzania programového rozpočtovania v podmienkach
vybraných slovenských obcí je ilustrovaný príklad dobrej praxe a príklad zlej, respektíve nedostatočnej praxe. Tieto dva prípady sú doplnené o medzinárodný prehľad, ktorý potvrdzuje
diferencie v úspešnosti implementácie daného manažérskeho nástroja, ako aj významnosť politickej vôle, byrokratickej rezistencie a ďalších determinantov voči zavádzaniu inovatívnych,
respektíve reformných prvkov do praxe verejnej správy.

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA V ZAHRANIČÍ
Z HĽADISKA DETERMINANTOV ÚČINNEJ IMPLEMENTÁCIE REFORMNÝCH
KROKOV A MODELOV POLITICKEJ DIFÚZIE
Programové rozpočtovanie je zvyčajne definované ako proces, pri ktorom sú
zdroje alokované vzhľadom na merateľné ciele a to za účelom dosiahnutia všeobecnejších strategických a organizačných zámerov. Okrem toho programové rozpočtovanie slúži aj na skvalitnenie rozhodovania o konečnej podobe rozpočtov, ktorá
by mala reflektovať efektívnosť a účinnosť vládnych aktivít (Mussari et al., 2016).
Tieto súvislosti viedli k tomu, že vo viacerých krajinách OECD boli formalizované
pravidlá rozpočtovania tak, aby napĺňali predpoklady programového rozpočtovania
(OECD, 2007).

1

Táto prípadová štúdia vychádza zo skutočných prípadov. Autor ďakuje za recenzovanie a rady pri
príprave prípadovej štúdie Eduardovi Bakošovi.
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Prirodzene, programové rozpočtovanie nie je žiadnym všeliekom a jeho implementácia v rôznych prostrediach priniesla rôzne výsledky (Tabuľka 1). Rovnako tak
možno konštatovať, že aj podoba programových rozpočtov sa výrazne odlišuje nielen
pri porovnaní rozpočtov obcí a miest z rôznych krajín, ale dokonca aj pri porovnaní rozpočtov obcí a miest v rámci jednej krajiny (Bleyen et al., 2016; Nakrošis,
2008; Mussari et al., 2016; Raudla, 2012). Navyše, programové rozpočtovanie vedie
k tomu, že organizačné ambície príslušných rozpočtujúcich jednotiek, ktoré sú často
skryté respektíve utajované, sú transformované do externých a navonok viditeľných
výstupov, ktoré následne môžu ospravedlňovať existenciu týchto rozpočtujúcich jednotiek bez ohľadu na ich skutočnú potrebnosť (porovnaj Young, 2003). Zostavovanie
programových rozpočtov je náročný proces, ktorý si vyžaduje znalosti a zručnosti
presahujúce objemu znalostí a zručností bežných zamestnancov obcí. I preto neprekvapuje, že práve ľudské zdroje hrajú kľúčovú rolu z hľadiska kvality zostavovania
programových rozpočtov. V neposlednom rade platí, že programové rozpočtovanie
sa niekedy využíva viac na politické účely, pretože bežní užívatelia nezriedka nedisponujú príslušnou expertízou a nedokážu využívať údaje obsiahnuté v programových
rozpočtoch primeraným spôsobom (porovnaj Jackson, 2011, alebo Taylor, 2009).
Tabuľka 1:
Využívanie programového rozpočtovania vo vybraných európskych krajinách2
Krajina

Implementácia programového rozpočtovania na lokálnej úrovni
Áno/Nie

2

Poznámka

Belgicko

Áno

programové rozpočtovanie je aj napriek absencii jednotnej
metodiky široko využívané, no medzi jednotlivými obcami
existujú veľké kvalitatívne rozdiely v spracovaní ich
programových rozpočtov

Česko

Nie

v súčasnosti neexistuje politická vôľa na zavedenie tohto
manažérskeho nástroja

Holandsko

Áno

programové rozpočty využívané holandskými obcami sú dôkladné
a odzrkadľujú široko akceptovanú snahu o implementáciu
výkonovo orientovaných nástrojov v miestnych podmienkach

Relevantné údaje a vyjadrenia poskytli experti na miestnu samosprávu v príslušných krajinách,
menovite: Pieter Bleyen (KU Leuven, Belgicko), Gyorgy Hajnal (Corvinova univerzita v Budapešti,
Maďarsko), Diana-Camelia Iancu (Národná škola politických vied a verejnej správy v Bukurešti,
Rumunsko), Uroš Pinterič (Fakulta organizačných štúdií v Novom meste, Slovinsko), Katarzyna
Radzik-Maruszak (Univerzita Marie Curie-Sklodowskej v Lubline, Poľsko), Geraldine Robbins
(Národná univerzita Írska v Galway, Írsko), Christian Schwab (Postupimská univerzita, Nemecko),
Alexandru Stratan (Národný inštitút pre ekonomický výskum, Kišiňov, Moldavsko), Dávid Špaček
(Masarykova univerzita v Brne, Česko),Alfredo E. Tranfaglia (Univerzita v Siene, Taliansko) a Inga
Vilka (Univerzita Lotyšska, Riga, Lotyšsko).
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Írsko

Nie

miestne rozpočty obsahujú iba náznaky výkonových
ukazovateľov a tieto nie sú dôsledne prepojené na rozvojové
plány/programy

Lotyšsko

Nie

v súčasnosti prebieha implementácia projektu „Establishment of
Linkage between the Development Planning and Budget Planning
at the Local Level“, v rámci ktorého sa Ministerstvo financií
Lotyšska a vybraných sedem obcí pilotne oboznamuje s nórskymi
skúsenosťami v oblasti moderných manažérskych metód, ktoré
zahŕňajú benchmarking, programové rozpočtovanie a podobne;
vo všeobecnosti ale prevláda v krajine rezistencia byrokracie voči
týmto metódam

Maďarsko

Nie

výkonové/programové prvky sú obsiahnuté v miestnych
rozpočtoch iba v minimálnom rozsahu a skôr sporadicky,
pričom hlavným determinantom je kvalita miestnych lídrov
(starostov a prednostov obecných úradov) a ich „posadnutosťou“
zavádzaním rôznych evaluačných metód a manažérskych
nástrojov

Moldavsko

Nie

v súčasnosti neexistuje politická vôľa na zavedenie tohto
manažérskeho nástroja a obce nie sú ani kapacitne na takýto krok
pripravené

Nemecko

Áno

obce (a predovšetkým väčšie mestá) využívajúce programové
rozpočty majú nezriedka tak dôkladne zostavené rozpočty, že tieto
strácajú na prehľadnosti a pre bežné obyvateľstvo sa stávajú až
nekontrolovateľnými dokumentmi

Poľsko

Áno

ide o široko využívaný manažérsky nástroj, no intenzita a kvalita
jeho využívania súvisí s kvalitou lokálnych lídrov i miestnej
byrokracie

Rumunsko

Áno

tento manažérsky nástroj je zavedený, ale skôr formálne než
obsahovo, pričom základným problémom je byrokratická
rezistencia a obmedzená kapacita obcí; navyše, výkonové údaje
sú zvyčajne na lokálnej úrovni nedostupnú, prípadne sú sledované
iba ad hoc alebo sporadicky

Slovinsko

Nie

v súčasnosti neexistuje politická vôľa na zavedenie tohto
manažérskeho nástroja, byrokratická rezistencia hrá tiež dôležitú
rolu a v neposlednom rade je dôležitou „prekážkou“ aj to,
že v Slovinsku bola decentralizácia skôr symbolická a obce
nedisponujú dostatočnou autonómiou, v dôsledku čoho je otázne,
nakoľko by im programové rozpočtovanie pomáhalo

Taliansko

Áno

prax využívania programových rozpočtov talianskymi obcami
prináša vysokú mieru diverzity, pričom kvalita a hĺbka týchto
dokumentov často súvisí aj s vôľou miestnych politických lídrov
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Programové rozpočty sa začali zavádzať predovšetkým na národnej úrovni. Diverzita jednotiek pôsobiacich na lokálnej úrovni viedla k tomu, že implementácia
programového rozpočtovania v obecných podmienkach sa buď výrazne oneskorila,
alebo sa s ňou doteraz ani nezačalo (Kelly a Rivenbark, 2011).
Reformy vo sfére administratívy sa zvyčajne začínajú podľa Metcalfa (1998) vysokými očakávaniami, no nezriedka sa končia politicko-administratívnym neporiadkom či sklamaním. Často uvádzaným dôvodom takéhoto nezdaru je rezistencia byrokracie voči zmene, respektíve voči zmenám. Samozrejme, určitú mieru rezistencie
možno očakávať a v tomto kontexte je potrebné a vhodné, aby reformný dizajn bral
do úvahy aj túto možnosť a aby obsahoval nástroje na prekonanie takejto rezistencie, prípadne na prevenciu pred jej škodlivými následkami. Výhodou je, že súčasná
miera poznania umožňuje predvídať rezistenciu byrokracie a formulovať spôsoby,
na jej prekonanie. Nedostatočné či neuspokojivé výsledky reforiem a reformných
nástrojov sú spojené skôr s nedostatkom politickej vôle. Bežne sa predpokladá, že
politický tlak je hlavným prvkom zabezpečujúcim úspešnú a účinnú implementáciu
akýchkoľvek reformných nástrojov. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že bez
politickej vôle, respektíve bez vôle príslušných politických decízorov, nie je možné
presadiť žiadny reformný nástroj. Na druhej strane ale platí, že politická vôle nie je
jediným rozhodujúcim determinantom účinnej implementácie reformných nástrojov.
Účinnosť reformy je totiž determinovaná kombináciou ďalších piatich podmienok,
ktoré čiastočne charakterizujú príslušný stav a čiastočne sú výsledkom deliberačnej
aktivity reformujúcich subjektov, respektíve ich politických lídrov. Týchto päť podmienok možno zhrnúť nasledovne:
1) externý tlak;
2) interná nespokojnosť;
3) reformná stratégia;
4) riadiaci mechanizmus reformy;
5) spätná väzba a evaluácia (Metcalfe, 1998, s. 53 – 54).
Prax viacerých európskych krajín, kde došlo k implementácii programového rozpočtovania, ukázala že tak politická vôľa, ako aj byrokratická rezistencia zohrávajú
mimoriadne dôležitú rolu. Výborným príkladom je Poľsko, kde sa rôzne obce a mestá veľmi diferencovane popasovali s implementáciou tohto nástroja. Ak sa zameriame na spomínaných päť podmienok determinujúcich účinnosť implementácie reformných krokov, potom je zaujímavým prípadom Belgicko, v rámci ktorého možno
signifikantné rozdiely nájsť napríklad medzi valónskymi a flámskymi obcami.
Implementácia reformných krokov vo verejnom sektore môže byť vysvetľovaná
napríklad prostredníctvom teórie politickej difúzie. Táto je postavená na prístupoch,
respektíve modeloch adaptácie reformných krokov a inovácií vo verejnom sektore,
pričom zahŕňa tieto prístupy (modely):
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1) vzájomné učenie sa;
2) aktualizáciu;
3) konkurenčnú alebo kooperatívnu závislosť;
4) priamy nátlak;
5) prijímanie spoločných postupov (napríklad prostredníctvom spoločných noriem);
6) prirodzený (beznákladový/automatický) prenos;
7) symbolickú imitáciu (Braun a Gilardi, 2006).
Pri programovom rozpočtovaní je zrejmé, že v európskom kontexte boli využité
hneď viaceré modely politickej difúzie. Napríklad kým Belgicko je príkladom učiaceho modelu, rumunský prípad nateraz zodpovedá skôr modelu symbolickej imitácie. Pokiaľ ide o slovenskú skúsenosť, ukazuje sa, že diverzita obcí a miest viedla
k diverzite v prístupoch pri implementácii tohto reformného kroku.

IMPLEMENTÁCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA
V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH
Fiškálna decentralizácia bola v slovenských podmienkach implementovaná
v roku 2005, pričom nasledovala etapovitý kompetenčný presun zo štátu na jednotky
lokálnej a regionálnej samosprávy, ktorý sa realizoval v období rokov 2002 – 2004.
Základy fiškálnej decentralizácie boli obsiahnuté v zákone NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a tiež v zákone NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2007 schválila Národná
rada SR rozhodujúcu novelizáciu druhého zo spomínaných zákonov, ktorou sa do
platnej legislatívnej úpravy samosprávnych záležitostí zaviedlo programové rozpočtovanie, ktoré sa na Slovensku označuje pojmom viacročné rozpočtovanie.
Následne, Ministerstvo financií SR v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka začalo
od roku 2008 s implementáciou tohto manažérskeho nástroja do samosprávnej praxe. Zatiaľ čo na národnej úrovni bolo programové rozpočtovanie zavedené už skôr,
na úrovni obcí a samosprávnych krajov, ako základných reprezentantov lokálnej
a regionálnej samosprávy, bol tento manažérsky nástroj zavedený až po implementácii fiškálnej decentralizácie. Spomínané ministerstvo a spoločnosť Hayek Consulting, s. r. o., ktorá zastupovala Nadáciu F. A. Hayeka v tejto záležitosti, vybrali 30
samosprávnych jednotiek, v ktorých sa pilotne zaviedlo programové rozpočtovanie už v roku 2008. Pri výbere tejto pilotnej skupiny sa prihliadalo na tri kritériá:
1) rovnomernosť v ich teritoriálnej distribúcii na území celého Slovenska; 2) variabilita
z hľadiska populačnej veľkosti; 3) variabilita z hľadiska politickej a administratívnej
významnosti. Výsledkom bola skupina pozostávajúca z 3 samosprávnych krajov,
3 krajských miest, 13 okresných miest a 11 obcí. Takáto kompozícia bola zaujímavá
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napríklad aj kvôli tomu, že zatiaľ čo z kompetenčného hľadiska neexistujú medzi
mestami a obcami na Slovensku žiadne významné rozdiely, z hľadiska politiky predsa len mestá predstavujú hlavné „polia“ stretov záujmov politických strán. Tieto
samosprávne jednotky tak pod vedením ministerstva a spolupracujúcej spoločnosti
spracovali svoje rozpočty do podoby programových rozpočtov, pričom daný pilotný
projekt niesol označenie „Projekt pilotnej implementácie programového rozpočtovania (s dôrazom na využitie strategického plánovania) pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti vplyvovania cieľov na úrovni samosprávy“.
Keďže ministerstvo vyjadrilo spokojnosť s pilotnou implementáciou tohto manažérskeho nástroja, od roku 2009 nadobudlo účinnosť zákonné ustanovenie, podľa
ktorého každý samosprávny kraj, ako aj každá obec s populačnou veľkosťou nad
2.000 obyvateľov majú povinnosť zostavovať svoj rozpočet ako programový viacročný rozpočet. V praxi to znamenalo, že túto povinnosť nadobudlo osem samosprávnych krajov a 387 obcí.Pre účely metodickej prípravy obcí boli vydané viaceré
dokumenty odporúčacieho charakteru, napríklad:
• Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy;
• Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy;
• Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej
územnej samosprávy;
• Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame
pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.
Výber hranice 2.000 obyvateľov súvisí s fragmentovanou obecnou štruktúrou, ktorá je typická pre celé územie Slovenska. Napriek tomuto konštatovaniu však platí, že
najviac fragmentovanými oblasťami slovenského teritória sú tri kraje, a to Banskobystrický kraj, Košický kraj a Prešovský kraj (Klimovský, 2014). V súčasnosti sa na
území Slovenska nachádza 2.890 obcí a ich priemerná populačná veľkosť je 1.870
obyvateľov. Z územného hľadiska je priemerná veľkosť obce iba približne 17 km²
(Klimovský, 2015). Len dve mestá (hlavné mesto, Bratislava, a metropola východného Slovenska, Košice) prekračujú svojou populáciou hranicu 100.000 obyvateľov.
Okrem týchto dvoch miest ešte ďalších sedem miest prekračuje svojou populačnou
veľkosťou hranicu 50.000 obyvateľov. Pokiaľ ide o vidiecke obce, dve tretiny všetkých obcí nevplyvuje ani populačnú hranicu 1.000 obyvateľov, a hranicu 2.000 obyvateľov nevplyvuje viac než 86% všetkých slovenských obcí. V najmenších obciach žije
menej než 20 obyvateľov, no svojimi kompetenciami sa nelíšia od najväčších miest.
V tejto súvislosti tak účinná legislatíva predpokladá, že poskytujú svojim obyvateľom
rovnaké, prípadne aspoň porovnateľné služby. Zaujímavým faktom je i to, že status
mesta nie je spájaný s odlišným objemom kompetencií a na Slovensku možno objaviť
aj také mestá, ktorých populačná veľkosť nevplyvuje hranicu 2.000 obyvateľov.
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Mapa 1:
Územná distribúcia malých (veľkosť populácie do 1.000 obyvateľov) obcí na Slovensku

Zdroj: Klimovský, 2014, 107.

Rozpočtové hospodárenie obcí v Slovenskej republike upravuje zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Obecný rozpočet je základným nástrojom finančného manažmentu a obsahuje pravidlá finančných úloh, ktoré
plnia jednotlivé obce. Každý rozpočet obsahuje tiež zámery a ciele (teda obecný
program), ktoré sú sledované obcou prostredníctvom distribúcie alokovaných zdrojov. Obce, ktorých populácia nevplyvuje hranicu 2.000 obyvateľov, nie sú povinné
využívať programové rozpočtovanie, ale na druhej strane platí, že tento manažérsky
nástroj začnú využívať na dobrovoľnej báze. Každý rozpočet obsahujúci program je
schvaľovaný ako viacročný rozpočet, pričom platí, že viacročný rozpočet sa zostavuje minimálne na trojročné obdobie. Rozpočtované príjmy a výdavky vzťahujúce
sa k prvému roku sú záväzné, zatiaľ čo príjmy a výdavky rozpočtované pre ďalšie
roky majú predbežnú povahu. Návrh rozpočtu pripravuje starosta obce (v mestách
sa tento funkcionár označuje ako primátor mesta a v mestských častiach Bratislavy
a Košíc ako starosta mestskej časti) a následne tento návrh prerokúva a schvaľuje
obecné zastupiteľstvo (mestské zastupiteľstvo, respektíve zastupiteľstvo mestskej
časti). K návrhu rozpočtu sa povinne vyjadruje rozpočtová, respektíve finančná komisia obecného zastupiteľstva, a obce zvyčajne poskytujú rozpočty na prerokovanie aj ďalším poradným orgánom (napríklad iným komisiám). V neposlednom rade
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sa k návrhu rozpočtu môžu vyjadrovať aj ďalšie priamo i nepriamo zainteresované
subjekty, pretože návrh rozpočtu sa povinne zverejňuje s predstihom a to za účelom
zabezpečenia príslušnej možnosti pripomienkovania aj zo strany verejnosti a tretích
subjektov.

FORMULÁCIA PROGRAMOVÝCH ROZPOČTOV V PRAXI OBECNEJ
SAMOSPRÁVY
Pri štúdiu formulácie programových rozpočtov je dôležité vymedziť niekoľko
základných pojmov. Prirodzene, vzhľadom na skutočnosť, že aplikačná časť tejto
prípadovej štúdie je zameraná na zostavovanie programových rozpočtov v podmienkach slovenskej samosprávy, pojmové vymedzenie rešpektuje predovšetkým metodické usmernenia Ministerstva financií SR, ktoré boli vydané v súvislosti s implementáciou programového rozpočtovania do praxe slovenských samospráv.
Rozpočet obce vlastne vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a obsahuje
vlastne príjmy a výdavky, ktoré sú vyjadrením finančnými vzťahmi obce k iným
právnickým a fyzickým osobám. Súčasťou obecného rozpočtu sú rozpočty príjmov
a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré boli zriadené obcou, a tiež finančné vzťahy k právnickým osobám, pri ktorých
obec vystupuje ako zakladateľ. Ak obec plní spoločné úlohy s iným samosprávnym
subjektom (napr. s inou obcou alebo so samosprávnym krajom), jej rozpočet môže
obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom týchto iných samosprávnych subjektov.
Vnútorne sa rozpočet obce člení na:
• bežné príjmy a výdavky (tzv. bežný rozpočet);
• kapitálové príjmy a výdavky (tzv. kapitálový rozpočet);
• finančné operácie.
Rozpočty obcí vrátane ich súčastí (teda vrátane bežných a kapitálových rozpočtov) sa zostavujú ako vyrovnané alebo prebytkové. Bežný rozpočet si obec môže
schváliť ako schodkový, ak sa napríklad vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje
použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu alebo
z rozpočtu Európskej únie. Podobne je možné zostaviť aj schodkový kapitálový
rozpočet. V tomto prípade je podmienkou to, že schodok možno kryť zostatkami
finančných prostriedkov obce z minulých období, návratnými zdrojmi financovania, prípadne ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom
rozpočtovom roku.
Obce zostavujú viacročný rozpočet, ktorý je považovaný za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce (rozpočty obcí sa zostavujú najmenej na obdobie troch rokov). Hlavnou úlohou viacročného rozpočtu je strednodobá garancia
realizácie zámerov rozvoja územia a potrieb miestneho obyvateľstva. Viacročný roz-
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počet obce je de facto finančným vyjadrením programu obce, ktorý možno vnímať
ako súbor zámerov a cieľov, ktoré má obec realizovať z rozpočtovaných výdavkov.
Program obce však nemusia zostavovať na Slovensku obce, ktorých populačná veľkosť je nižšia, než dvetisíc obyvateľov.Viacročný rozpočet obce pritom pozostáva
zvyčajne z:
• rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok;
• rozpočtu obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku;
• rozpočtu obce na rok nasledujúci po roku, pre ktorý sa zostavuje rozpočet v bode 2.
Záväzným je však iba tá časť viacročného rozpočtu, ktorá je rozpočtom obce na
príslušný rozpočtový rok.
Programový rozpočet je dokument obsahujúci plán úloh a aktivít s ohľadom na
priority a alokáciu disponibilných zdrojov do systému programov, podprogramov
a aktivít, pričom spomínaný plán má pomôcť pri vplyvovaní efektívnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov. Jednotlivé programy a podprogramy je vhodné
formulovať tak, aby odzrkadľovali priority príslušnej rozpočtujúcej jednotky a zároveň aby ich štruktúra bola nielen logicky previazaná, ale tiež prehľadná. Program je
možné členiť na podprogramy a v takom prípade podprogram vyjadruje dôležitosť
danej časti rozpočtu. Programy a podprogramy sa členia na aktivity (prvky a projekty), ktoré majú byť priamo naviazané na plnenie konkrétnych zámerov a cieľov. Inými slovami, aktivity plánované v jednotlivých programoch a podprogramoch majú
sledovať spoločné zámery a prostriedky vyčleňované na ich realizáciu by mali spĺňať zásadu primeranosti vzhľadom na očakávané výstupy a výsledky. Každý z programov môže byť časovo ohraničený a v takom prípade podprogramy i aktivity, ktoré
zahŕňa, sú taktiež časovo ohraničené. Časovo neohraničený program môže obsahovať aj časovo ohraničené podprogramy a aktivity. Ako už bolo uvedené vyššie,
aktivity rozpočtu je možné deliť na projekty a prvky. Zatiaľ čo projekty sú zvyčajne
časovo ohraničené aktivity sledujúce produkciu konkrétnej služby, pod prvkami sa
rozumejú také aktivity, ktoré majú všeobecnejší, respektíve bežný charakter.
Každý program by mal byť doplnený o zámery, ktoré vyjadrujú očakávané pozitívne dôsledky (zvyčajne sa pri nich predpokladá dlhodobejší časový horizont implementácie nejakých nástrojov). Zámery sa v zásade formulujú na úrovni programov,
no výnimočne možno formulovať zámery aj na úrovni podprogramov. Pri formulácii
zámeru je dôležité dodržať nasledujúce pravidlá:
1) zámer vyjadruje dôsledok, nie aktivity smerujúce na jeho dosiahnutie;
2) zámer musí byť dostatočne konkrétny, aby mohol byť spojený s cieľovou oblasťou;
3) zámer má byť formulovaný stručne;
4) zámer má vyjadrovať stabilitu programu a preto by mal pripúšťať iba výnimočnú
reformuláciu.
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Každý zámer je konkretizovaný cieľmi. Cieľ môže byť formulovaný buď ako
výstup, alebo ako výsledok (účinok), ktoré pomáhajú naplniť relevantný zámer. Pri
formulácii cieľov je vhodné dodržať tieto pravidlá:
1) cieľ má byť formulovaný stručne a zrozumiteľne;
2) cieľ má byť formulovaný merateľne a jednoznačne (to nevylučuje kvalitatívne
vyjadrenie cieľa);
3) cieľ musí byť reálny vzhľadom na kapacity rozpočtujúcej jednotky, ako aj vzhľadom na disponibilné rozpočtové zdroje;
4) cieľ má byť overiteľný a to vďaka tomu, že obsahuje konkrétnu očakávanú hodnotu sledovaného výstupu alebo účinku;
5) cieľ je potrebné prepojiť s konkrétnym zámerom a vyjadriť túto prepojenosť, aby
nedochádzalo k zahmlievaniu efektívnosti pri nakladaní s disponibilnými rozpočtovými zdrojmi.
BOX 1: Príklady formulácie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov pre účely
programových rozpočtov slovenských obcí
Zámer 1: Efektívny výber miestnych daní
Cieľ 1.1: Dosiahnuť 90% včasný výber daní z celkového objemu vymeraných miestnych
daní
Merateľný ukazovateľ 1.1.1: Včasná úhrada 90% vymeraných miestnych daní
Cieľ 1.2: Zvýšiť podiel daňových priznaní podávaných cez internet o 5%
Merateľný ukazovateľ 1.2.1: Absolútny nárast príjmu elektronických daňových priznaní
k dani z nehnuteľností o 150 žiadostí
Merateľný ukazovateľ 1.2.2: Absolútny nárast príjmu elektronických daňových priznaní
k dani za psa o 20 žiadostí
...
Zámer 2: Inklúzia rómskeho obyvateľstva
Cieľ 2.1: Založenie nového komunitného centra slúžiaceho obyvateľstvu segregovanej
rómskej osady
Merateľný ukazovateľ 2.1.1: Založenie jedného komunitného centra
Cieľ 2.2: Znížiť nezamestnanosť rómskeho obyvateľstva o 5%
Merateľný ukazovateľ 2.2.1: Vytvorenie 4 pracovných miest pre terénnych pracovníkov
v komunitnom centre
Merateľný ukazovateľ 2.2.2: Vytvorenie 25 dočasných pracovných miest pre rómske
obyvateľstvo v rámci aktivačných prác
Merateľný ukazovateľ 2.2.3: Vytvorenie 6 pracovných miest v rámci rómskej poriadkovej služby, ktorá bude monitorovať poriadok v segregovanej rómskej osade
...
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Zámer 3: Bezpečnosť na verejných komunikáciách
Cieľ 3.1: Zvýšenie prehľadnosti prechodu cez železničné priecestie inštaláciou svetelnej
signalizáciev spolupráci s príslušnými orgánmi
Merateľný ukazovateľ 3.1.1: Schválenie a inštalácia svetelnej signalizácie na železničnom priecestí
Cieľ 3.2: Zlepšenie aktuálneho stavu siete chodníkov a jeho rozšírenie o 10%
Merateľný ukazovateľ 3.2.1: Výstavba 1.050 m chodníka lemujúceho cestu 1. triedy v intraviláne obce
Merateľný ukazovateľ 3.2.2: Rekonštrukcia chodníkov lemujúcich cesty 2. triedy na uliciach Zimná a Jarná a to v celkovej dĺžke 475 m
Cieľ 3.3: Obmedzenie rýchlosti automobilov prechádzajúcich v blízkosti obecnej základnej školy inštaláciou štyroch technických zariadení a prostriedkov regulujúcich
cestnú premávku v spolupráci s príslušnými orgánmi
Merateľný ukazovateľ 3.3.1: Inštalácia dvoch spomaľovacích retardérov na miestnej komunikácii pred vchodom do základnej školy
Merateľný ukazovateľ 3.3.2: Inštalácia dvoch dopravných značiek B31a „Najvyššia dovolená rýchlosť 40 km/hod“ na miestnej komunikácii prechádzajúcej popri vstupnej
bráne základnej školy a to v oboch smeroch jazdy
...

Spomínajúc ciele, je nutné definovať aj merateľné ukazovatele. Tieto pomáhajú
monitorovať a hodnotiť napĺňanie cieľov. Každý merateľný ukazovateľ má obsahovať tak textovú časť (ide o pomenovanie výstupu alebo výsledku, ktorý je spojený
s príslušným cieľom), ako aj číselnú časť. Táto vyjadruje konkrétnu hodnotu a to
buď v absolútnom vyjadrení (napríklad množstvo odvážaného odpadu vyjadrené
v tonách), relatívnom vyjadrení (napríklad percentuálne vyjadrený pokles nehodovosti na frekventovanej miestnej komunikácii), alebo v škálovom vyjadrení (napríklad slovné vyjadrenie spokojnosti obyvateľstva so službami obecnej matriky na
škále: úplná spokojnosť – čiastočná spokojnosť – čiastočná nespokojnosť – úplná
nespokojnosť, prípadne číselné vyjadrenie tej istej spokojnosti na škále: 1 – 7, kde
1 = úplná spokojnosť a 7 = úplná nespokojnosť). Okrem takto formulovaných merateľných ukazovateľov je možné v programovom rozpočte využiť aj merateľné ukazovatele vyjadrené na jednotky vstupov (teda napríklad nielen množstvo odvážaného odpadu vyjadrené v tonách, ale tiež množstvo odvážaného odpadu prepočítané
na jedného obyvateľa príslušnej spádovej oblasti, či množstvo odvážaného odpadu
prepočítané na jednotku vstupných nákladov).
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PRÍPAD DOBREJ PRAXE: NOVÁ BAŇA
V meste Nová Baňa žije viac ako 7.000 obyvateľov. Mesto sa nachádza v Banskobystrickom kraji, a to konkrétne v okrese Žarnovica. S prvým programovým
rozpočtovaním sa v meste Nová Baňa začalo v súlade so zákonom, teda od roku
2009, kedy sa mesto podujalo pripraviť prvý vlastný programový rozpočet, a to pre
obdobie rokov 2010 – 2012. Od tohto obdobia sa v meste Nová Baňa každoročne
vypracúva programový rozpočet.
S prípravou rozpočtu sa začína začiatkom septembra na finančnom oddelení príslušného Mestského úradu v Novej Bani. Do procesov zostavovania rozpočtu vstupujú nasledovní aktéri:
1) vedúci jednotlivých oddelení mestského úradu (Mestský úrad v Novej Bani disponuje nasledujúcimi oddeleniami: finančné oddelenie, oddelenie životného prostredia a správy majetku, oddelenie vnútornej správy, oddelenie kultúry a informácií);
2) zamestnanci spravujúci príjmy a výdavky rozpočtu, teda zamestnanci finančného
oddelenia;
3) riaditelia príspevkových organizácií a právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť (spomínanou príspevkovou organizáciou sú Technické služby mesta Nová Baňa a medzi právnické osoby s majetkovou účasťou mesta Nová Baňa
patria Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. a Mestské lesy, s r.o.;
4) finančná komisia, ktorá sa vyjadruje k návrhu rozpočtu;
5) hlavný kontrolór mesta, ktorý sa, podobne ako finančná komisia, vyjadruje k návrhu rozpočtu;
6) primátor mesta, ktorý schvaľuje rozpočet v každej fáze prípravy a následne predkladá finálny návrh rozpočtu na schválenie do mestského zastupiteľstva;
7) mestské zastupiteľstvo a jeho poslanci, ktorí prerokúvajú predložený návrh rozpočtu a následne ho schvaľujú.
S návrhom na tvorbu rozpočtu prichádza finančné oddelenie mestského úradu,
respektíve jeho vedúci zamestnanec. Začiatkom septembra zamestnanci finančného
oddelenia vypracúvajú rozpočtový harmonogram a vedúci finančného oddelenia ho
postupuje na schválenie primátorovi mesta. Po jeho schválení je následne finančným
oddelením vypracovaná programová štruktúra, ktorá je zverejnená na pripomienkovanie. Po zhromaždení pripomienok a návrhov vedúci finančného oddelenia tieto
pripomienky a návrhy spracúva do podoby viacročného rozpočtu a predkladá ich
primátorovi mesta. Následne sú postupne prizývaní vedúci oddelení mestského úradu a riaditelia zariadení riadených mestom za účelom prerokovania návrhu rozpočtu.
Po zapracovaní pripomienok a návrhov je pripravený návrh vyrovnaného rozpočtu
a tento je doručený na vyjadrenie finančnej komisii, poslancom mestského zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi. Po zapracovaní relevantných návrhov sa finálny
návrh rozpočtu zverejňuje v súlade so zákonom a predkladá sa na schválenie mest-
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skému zastupiteľstvu. Mesto má zriadenú finančnú komisiu, ktorá však neprichádza
so samotným návrhom rozpočtu, ale sa podieľa iba na jeho schvaľovaní. Pri tvorbe
bežného rozpočtu sa vychádza z výšky rozpočtu v minulom roku, z predpokladaného stavu ku koncu roka, ako aj z predpokladaných zdrojov a plánovaných potrieb.
Príloha 1 obsahuje Tabuľkovú časť Programového rozpočtu mesta Nová Baňa na
roky 2010 – 2012 a vybrané programy z Textovej časti daného dokumentu: Program
3 (Verejný poriadok a bezpečnosť) a Program 12 (Sociálna pomoc a sociálne služby).
Nová Baňa je príkladom toho, že pre zavedenie reformného kroku (t.j. programového rozpočtovania v podmienkach slovenských obcí) boli pripravené všetky
podmienky identifikovaného Metcalfom (1998). Navyše, v tejto obci sa neprejavila
žiadna deštruktívna byrokratická rezistencia a ako prekážka sa neobjavila ani nedostatočná politická vôľa predstaviteľov obce. Z hľadiska implementácie (Braun a Gilardi, 2006) je zavedenie programového rozpočtovania v Novej Bani príkladom prijatia
spoločného postupu, pričom v jej prístupe možno badať aj znaky vzájomného učenia
sa, keď predstavitelia obce jednoznačne sledovali skúsenosti obcí zapojených do pilotnej implementácie tohto nástroja, ako aj metodické pokyny zo strany ministerstva.
Inými slovami, predstavitelia obce akceptovali nové legislatívne podmienky i metodické usmernenia a v súlade s nimi postupovali pri implementácii tohto nástroja.

PRÍPAD ZLEJ PRAXE: ORAVSKÁ LESNÁ
Obec Oravská Lesná sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Námestovo. V obci
žije viac ako 3.000 obyvateľov. Obdobie po voľbách v roku 2010 bolo z hľadiska
komunálnej politiky v obci Oravská Lesná značne turbulentné. Starostka obce, ktorá bola zároveň poslankyňou v Národnej rade SR za stranu SMER-SD, bola často
v spore s poslancami obecného zastupiteľstva, čo sa prejavovalo nielen v politických
sporoch, ale aj v chode obecnej administratívy. Spory medzi starostkou a poslancami
obecného zastupiteľstva viedli až k podávaniu trestných oznámení a iniciovaniu petície na odvolanie starostky. Okrem toho, jeden z poslancov podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). Ten na daný podnet reagoval kontrolou, ktorá zistila
mnohé pochybenia.
V oblasti prípravy, schvaľovania a implementácie rozpočtov v rokoch 2010
a 2011 NKÚ zistil, okrem iných, i tieto pochybenia:
1) obec nemala schválený viacročný rozpočet vrátane programov obce („programový rozpočet“), a to aj napriek tomu, že počtom obyvateľov patrila medzi obce,
ktoré boli povinné takýto rozpočet zaviesť už od roku 2009;
2) v rozpočte absentovalo hodnotenie plnenia programov a monitorovania merateľných ukazovateľov;
3) zmeny v rozpočte sa počas bežného roka udiali bez schválenia rozpočtových
opatrení v obecnom zastupiteľstve.
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Výsledky kontroly vzalo obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej na vedomie
a pre ďalšie obdobie zostavilo trojročný rozpočet. Tento však opäť neobsahoval zámery, ciele či programy.
Príloha 2 obsahuje Správu o výsledku kontrolyhospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe
doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov v Obci Oravská Lesná, ktorú vykonal NKÚ.
Z hľadiska implementácie (Braun a Gilardi, 2006) je zavedenie programového
rozpočtovania v Oravskej Lesnej príkladom nesplnenia zákonnej povinnosti a po
oficiálnom upozornení na nesplnenie tejto povinnosti pristúpili predstavitelia tejto
obce k symbolickej imitácii v podobne zostavenia spomínaného trojročného rozpočtu. Do budúcna možno očakávať, že bude nutný priamy nátlak, aby došlo k reálnej
implementácii nástroja programového rozpočtovania. Berúc do úvahy Metcalfovu
(1998) typológiu podmienok reforiem sa ukazuje, že nedostatočná politická vôľa na
strane hlavy obce (starostky) viedla k neúspešnej implementácii tohto reformného
nástroja. Ani prezentovaná interná nespokojnosť (reprezentovaná najmä poslancami
obecného zastupiteľstva) a s ňou súvisiaci následný externý tlak (kontrola zo strany
NKÚ) však neviedli k dosiahnutiu uspokojivého stavu.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
1. Moderovaná diskusia
Po oboznámení sa s obsahom tejto prípadovej štúdie diskutujte so študentmi
nižšie uvedené otázky.V prípade, že sa v skupine študentov vyprofilujú subskupiny preferujúce opačné postoje, moderujte diskusiu tak, aby boli študenti nútení pri
konfrontácii ich postojov argumentovať reálnymi príkladmi. Za týmto účelom môžu
využívať napríklad rôzne legislatívne akty, rozpočty iných obcí a podobne.
1) V čom vidíte význam zavádzania inovatívnych manažérskych nástrojov, napríklad
programového rozpočtovania, do samosprávnej praxe na Slovensku? Viete identifikovať aj slabé stránky takého nástroja?
2) Ako by podľa Vás bolo možné prekonať nedostatočnú politickú vôľu a byrokratickú rezistenciu vzťahujúce sa k dobrovoľnému zavádzaniu inovatívnych manažérskych nástrojov? Oboznámte sa s informáciami v Boxe 1, zamyslite sa nad
ľudskými zdrojmi, ktorými disponujú obce na Slovensku, a diskutujte, nakoľko
náročné môže byť zostavovanie programových rozpočtov.
3) Popíšte proces implementácie programového rozpočtovania na Slovensku a pokúste sa zhodnotiť využitie pilotného implementačného projektu z hľadiska teórie
o prekážkach reformných procesov vo verejnej správe a z hľadiska teórie politickej difúzie.
4) Programové rozpočtovanie sa obligatórne využíva v obciach s populáciou nad
2.000 obyvateľov. Berúc do úvahy veľkostnú štruktúru obcí na Slovensku, ako aj
distribúciu malých a veľkých obcí na území Slovenska, považujete túto hranicu za
správnu? Svoj názor zdôvodnite.
5) Mali by byť podľa Vás potrestané samosprávne subjekty a/alebo ich predstavitelia v prípade, že neimplementujú programové rozpočtovanie, implementujú ho v
nedostatočnom rozsahu, prípadne ho implementujú, no nerešpektujú programové
zámery a ciele? Ak si myslíte, že áno, aké sankcie by ste navrhli? Svoje návrhy
zdôvodnite.

2. Rolová hra
Študentov oboznámte s nasledujúcou situáciou:
Nachádzame sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci „Malá Veľká“, ktorá má 1.935 obyvateľov. Aktuálne preberaným bodom je otázka dobrovoľného zavedenia programového rozpočtovania v našej obci.
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Študentom priraďte nasledujúce roly a oboznámte ich zároveň s ich základnými
východiskovými pozíciami:
• Počet študentov: jeden študent
• Označenie roly: STAROSTA
• Rola: starosta pôsobiaci vo svojom prvom funkčnom období (v druhom roku
tohto obdobia), ktorý zároveň predsedá zasadnutiu a určuje poradie otázok
• Pozícia: starosta kandidoval ako nezávislý kandidát a pred voľbami svojim voličom sľuboval, okrem iného, transparentnosť a reálne výstupy, no po prvom roku
výkonu funkcie vidí, že bez zastupiteľstva sa nevie hýbať a nechce ísť v tejto záležitosti proti zastupiteľstvu, pretože otázku zavedenia programového rozpočtovania nevníma ako kľúčovú
• Počet študentov: niekoľko študentov
• Označenie roly: OBYVATELIA
• Rola: prítomná skupina obyvateľov, ktorá je aktívna, a ktorá požaduje zavedenie
programového rozpočtovania do praxe obce „Malá Veľká“
• Pozícia: na čele tejto skupiny obyvateľov je neformálny líder, rešpektovaný miestny podnikateľ, ktorý spolufinancoval starostovu kampaň, pričom táto skupina využíva aj argument, že program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce predpokladá rast obyvateľstva v obci, čím sa naplní zákonný predpoklad na obligatórne
zavedenie tohto nástroja
•
•
•
•

Počet študentov: 7 – 12 študentov
Označenie: POSLANCI
Rola: prítomní členovia obecného zastupiteľstva
Pozícia: obecné zastupiteľstvo nie je rozhodnuté a aktuálne v ňom panuje polemika, či programový rozpočet obci prospeje alebo nie
• Dôležité: žiadny z poslancov nie je rozhodnutý definitívne a môže počas zasadnutia zmeniť svoje preferencie! (poslanci v závere hlasujú a nemusia hlasovať
jednomyseľne a v tomto kontexte pôsobia ako akási „porota“, ktorá sa rozhodne
na základe prezentovaných argumentov)
•
•
•
•

Počet študentov: jeden študent
Označenie: PREDNOSTA
Rola: prítomný prednosta obecného úradu
Pozícia: prednosta obecného úradu, ktorý zastáva svoju funkciu už takmer 10
rokov, je proti zavedeniu programového rozpočtovania, pretože podľa neho neprimerane zaťaží administratívu a zároveň je podľa neho nepotrebný
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•
•
•
•

Počet študentov: 2 – 3 študenti
Označenie: ČLENOVIA ROZPOČTOVEJ KOMISIE
Rola: prítomní občianski členovia rozpočtovej komisie obecného zastupiteľstva
Pozícia: občianski členovia rozpočtovej komisie obecného zastupiteľstva sú proti
programovému rozpočtovaniu, pretože nikto z nich nie je primerane zaškolený
a nikto ani nedisponuje skúsenosťami so zostavovaním takéhoto dokumentu

Študentov je potrebné informovať vopred o téme hre, ktorou je programové rozpočtovanie a jeho význam. Študenti by si mali pozrieť, resp. naštudovať základné
východiská, ktoré viedli k zavedeniu tohto typu rozpočtovania v rôznych podmienkach. Počas hodiny študentom poskytnite cca 30 minút na prípravu, v rámci ktorej si
naformulujú svoje argumenty (možnosť využiť internetové pripojenie v miestnosti
je vítaná), a následne otvorte hru. Hra by mala trvať 60 – 90 minút. Moderátorom
diskusie má byť predovšetkým predsedajúci starosta a zásahy zo strany vyučujúceho by sa mali obmedziť na minimum. Po uplynutí danéhočasu je potrebné diskusiu
ukončiť a členovia obecného zastupiteľstva verejne hlasujú. V rámci hlasovania by
každý hlasujúci člen obecného zastupiteľstva mal povedať s čím prichádzal na zasadnutie (ktorú alternatívu podporoval pred diskusiou) a ktoré argumenty rozhodli
o jeho konečnom hlasovaní. Pre zavedenie programového rozpočtovania do praxe
obce musí za daný návrh hlasovať väčšina prítomných poslancov (zdržanie sa hlasovania v tomto prípade znamená odmietnutie návrhu na zavedenie programového
rozpočtovania v „Malej Veľkej“).
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POSTUPY PRE VYUČUJÚCICH
V uplynulých troch dekádach boli verejné sektory vyspelých ekonomík vystavované tlakom, ktoré vyústili do implementácie rôznych nástrojov typických skôr
pre súkromnú sféru. Súviselo to, okrem iného, s presadzovaním sa niektorých koncepcií (napríklad koncepcie Nového verejného manažmentu) v praxi a so snahou
o zvyšovanie efektívnosti pri vynakladaní verejných zdrojov. Zreteľne sa to prejavilo predovšetkým pri plánovaní, kde sa upúšťalo od lipnutia na zdrojoch a, naopak,
čoraz väčší význam sa začal prikladať výstupom a ich vnímaniu zo strany klientov.
V tomto kontexte patrí programové rozpočtovanie medzi dôležité nástroje. Vzhľadom na krátkosť využívania takéhoto nástroja však neprekvapuje, že prax prináša
tak pozitívne, ako aj negatívne skúsenosti, a to nielen pri porovnaní rôznych krajín,
ale aj pri porovnaní rôznych obcí a miest v rámci jednej krajiny.
Prípadová štúdia „Programové rozpočtovanie na obecnej úrovni ako reformný
nástroj verejného manažmentu na Slovensku(prípadová štúdia)“ je venovaná skúsenostiam s implementáciou programových rozpočtov v podmienkach slovenských
obcí. Pre lepšie porozumenie jej obsahu je dôležité, aby sa študenti vopred oboznámili s podmienkami implementácie reformných krokov vo verejnej správe (Metcalfe, 1998), ako aj s teóriou politickej difúzie (Braun a Gilardi, 2006).

Obsah a cieľ
Táto prípadová štúdia je zameraná na súvis takých fenoménov, ako je napríklad
politická vôľa či byrokratická rezistencia, so zavádzaním reformných krokov v oblasti verejnej správy. V tomto kontexte bola ako vhodný reformný krok vybraná
implementácia manažérskeho nástroja, ktorý sa označuje pojmom programové rozpočtovania.
Za účelom zachytenia diverzity v implementácii tohto manažérskeho nástroja
v európskom prostredí bola využitá ilustrácia prostredníctvom popisu implementácie, respektíve neimplementácie tohto nástroja vo vybraných krajinách, ako aj komparácia obsahových charakteristík tohto nástroja vo vybraných krajinách. Údaje využité v tejto časti boli získané jednak obsahovou analýzou príslušných legislatívnych
dokumentov, a jednak obsahovou analýzou vyjadrení vybraných expertov.
Z hľadiska slovenských pomerov je pozornosť venovaná dvom prípadom. Jeden
z nich je využitý ako príklad dobrej praxe (mesto Nová Baňa), zatiaľ čo druhý bol
vybraný s cieľom poukázať aj na príklad zlej praxe (obec Oravská Lesná). Ani jedna
z týchto obcí nebola zaradená do pilotného programu implementácie programového
rozpočtovania v podmienkach slovenskej samosprávy a ani jedna z nich nemá postavenie okresného a krajského mesta. Navyše, u oboch platí, že od roku 2009 majú
zákonnú povinnosť schvaľovať si rozpočet ako viacročný programový dokument.
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V týchto dvoch prípadoch sú údaje čerpané z relevantných dokumentov (zápisnice
zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev, údaje o rozpočtoch zverejňované prostredníctvom internetových stránok týchto samosprávnych jednotiek, zápisnice z kontroly
realizovanej Najvyšším kontrolným úradom SR atď.) a z vyjadrení zainteresovaných
aktérov.
Súčasťou prípadovej štúdie je aj súbor otázok vhodných na diskusiu a rolová hra,
ktorá umožňuje študentom lepšie pochopiť súvislosti zavádzania reformných nástrojov do praxe slovenskej samosprávy.
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poriadok a bezpečnosť) a Program 12 (Sociálna pomoc a sociálne služby)
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v Obci Oravská Lesná, ktorú vykonal NKÚ
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ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU
A POKUSY O VÝSTAVBU NA KRÁĽOVEJ HORE
Katarína Števove1

Anotácia: Táto prípadová štúdia popisuje konkrétny prípad uskutočnený v Bratislave na území
menom Kráľová hora, keď občianska iniciatíva viedla spor s developerskou firmou ohľadom
výstavby na chránenom území, kde došlo za nejasných okolností k zmene územného plánu. Do
sporu o územie sa zapojilo viacero aktérov a to nielen na laickej, ale aj odbornej úrovni a prípadová štúdia podáva pohľad na presadzovanie záujmov vo verejnej politike. Cieľom štúdie je
študentom ponúknuť praktický príklad v rámci ktorého môžu simulovaním rolí jednotlivých
aktérov rozvíjať kritické myslenie a argumentačné schopnosti, pričom cieľom je aj podať pohľad na to, ako sa občianske záujmy dostávajú do tvorby verejnej politiky. Prípadová štúdia
vznikla na základe konkrétneho prípadu ako výsledok analýzy dát oficiálnych dokumentov
a vyhlásení zúčastnených aktérov.

1. ÚVOD
Keď mladá rodina prišla na začiatku februára v roku 2003 na svoju tradičnú
prechádzku na lúku nad mestskou časťou Karlova Ves, miestnymi nazývanú Kukuričák, neverili vlastným očiam. Lúka bola kompletne vypálená, pričom bolo na prvý
pohľad zrejmé, že išlo o úmyselné a kontrolované vypaľovanie. Okrem úmyselného
vypaľovania si bolo možné v tých dňoch všimnúť aj zameriavačské práce, čo výrazne znepokojilo viacerých občanov žijúcich v danej mestskej časti. Občania sa začali
o doposiaľ záhadné stavebné práce zaujímať, pričom v tom čase na to zareagovali aj
médiá na základe čoho sa k plánovanej výstavbe prihlásila developerská spoločnosť.
Táto výstavba pobúrila občanov mestskej časti a ešte v tom istom mesiaci vznikla
občianska iniciatíva, ktorá s veľkým nasadením rozbehla petíciu: „Zachráňme Veľkú

1

Prípadová štúdia je inšpirovaná konkrétnym prípadom, ktorý bol však zjednodušený a upravený pre
pedagogické účely.
Za recenzovanie a rady pri príprave prípadovej štúdie ďakujem Ivanovi Rončákovi.
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lúku na Kráľovej hore“, čo naštartovalo niekoľko rokov tiahnucu sa kauzu o tom,
čo sa bude s lúkou v budúcnosti diať, pričom sa stala predmetom veľkého záujmu
rozličných aktérov.
ÚZEMIE KRÁLOVEJ HORY
Kráľova hora je územie tiahnuce sa ponad sídliskom Dlhé Diely v Bratislave o rozlohe
16 ha, ktorého dominantou je Veľká lúka, prezývaná aj Kukuričák či Pasienok. Ide o veľmi pestré územie, nachádzajúce sa blízko sídliska, od niektorých domov je vzdialené
iba okolo 500 metrov, avšak napriek tomu má človek po pár krokoch pocit, že je „hlboko“ v prírode. Z Veľkej lúky, čo je nepochybne aj jedným z dôvodov mnohých developerských ambícií na tomto území, je nádherný výhľad na okolité prostredie a južnú
stranu Rakúska. Táto lúka je zo všetkých strán obkolesená lesom, ktorý je prirodzeným
útočiskom diviakov, viacerých druhov vtáctva a vysokej zveri, ktorú je možné uvidieť
pri prechádzke tamojším územím. Kráľova hora patrí do katastrálneho územia mestskej
časti Devín, no obľube sa teší aj u obyvateľov Dlhých dielov, Karlovej vsi, Dúbravky, no
dokonca aj ľudí zo vzdialenejších častí Bratislavy, nakoľko je to ideálne miesto na rekreačné účely.
Kráľová hora: unikátny biotop
Kráľová hora je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorých územie
je z veľkej časti pokryté listnatými lesmi a tiež je zastúpené množstvom druhov tráv
a bylín z ktorých niektoré druhy majú jediný výskyt na Slovensku práve na tomto území
(listnatec jazykovitý, ranostaj ľúby, rašetliak skalný). Nachádza sa v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Devínskej kobyly, ktorá je v 4 stupni ochrany prírody a patrí
do Natury 2000. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty je početne a druhovo pestro
zastúpená aj čo sa týka živočíchov, a doteraz tu bolo zaznamenaných vyše 700 druhov
motýľov, 20 druhov mravcov, množstvo druhov vtáctva, plazov, obojživelníkov. Priamo
v oblasti Kráľovej hory sa nachádzajú viaceré kriticky ohrozené druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené zákonom č.287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Medzi tu
vyskytujúce, chránené a zároveň kriticky ohrozené druhy patria:
• Plazy: Jašterica obyčajná, Jašterica zelená, Slepúch obyčajný, Užovka obyčajná,
Užovka stromová, Užovka hladká
• Bezstavovce: Modlivka zelená, Vidlochvost ovocný, Vidlochvost feniklový, Pestroň
vkovcový
• Obojživelníky: Ropucha obyčajná, Ropucha zelená, Skokan hnedý, Skokan štíhly,
Rosnička zelená
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Aktívni občania rozbehli petíciu s veľkým nadšením, pričom získali podpisy od
niekoľkých poslancov a tiež podpis starostu mestskej časti Karlová Ves, pričom sa
s petičnými hárkami s vyše 3300 podpismi obrátili na vtedajšieho primátora Bratislavy. V tomto období bola kauza takisto pomerne medializovaná, petícia sa však
primárne šírila občianskou iniciatívou a to prostredníctvom aktívnych občanov stojacích s petičnými hárkami priamo na lúke alebo pomocou niekoľkých vzniknutých
podpisových miest. Na petíciu zareagovala developerská spoločnosť, ktorá v oficiálnom vyhlásení označila občiansku iniciatívu za „veľmi silný prvok na základe
ktorého budú uvažovať o zmene plánov“, čo sa však nestalo. Občianska iniciatíva
vzbudila svojou aktivitou o lúku záujem viacerých aktérov a to na laickej, ale aj odbornej úrovni. V prvom rade mestskú časť Karlova ves na čele so starostom, pretože
i napriek tomu, že Kráľová hora nespadá pod ich katastrálne územie, táto téma sa
ich priamo dotýkala. Ide o územie, ktoré sa nachádza priamo nad sídliskom Dlhé
diely a jediná prístupová cesta k tejto lúke vedie cez toto sídlisko, z čoho vychádzal
aj predpoklad občanov, že práve tento ťah bude využívaný na výstavbu a prístupovú cestu k vzniknutej stavbe. Ďalším dôvodom je to, že lúku k rekreácii využíva
veľká časť sídliska aj celej mestskej časti Karlova Ves a táto lúka nepriamo zvyšuje
lukratívnosť daného územia. Ďalšími aktérmi, ktorí začali venovať lúke zvýšenú pozornosť boli ochranári (dobrovoľnícke aj štátne organizácie), nakoľko Kráľová hora
je unikátnym biotopom a patrí do chráneného územia a do nedávna išlo o funkčné
územie „lesy, rekreácia“, ktoré sa za neurčitých okolností zmenilo na „občiansku
vybavenosť“.
ČO SA DIALO PRED ROKOM 2003: ZMENA FUNKČNÉHO ÚZEMIA
Kráľova hora patrí pod katastrálne územie Devín a jej funkčné využitie bolo do roku
2000 „lesy, rekreácia“. Zmena nastala v roku 2000, keď sa toto funkčné využitie na „občiansku vybavenosť“ a územie sa dostalo do rúk súkromnej spoločnosti (súkromná spoločnosť má rovnakú adresu ako firma, ktorá sa neskôr k plánovanej výstavbe prihlási).
V roku 2000 MČ Devín schválil uznesením č. 66/2000 územie Kráľovej hory na predaj,
ku ktorému vtedy nakoniec neprišlo. MZ Bratislavy, na základe urbanistickej štúdie, ktorej obstarávateľom bol MČ Devín, odsúhlasilo prostredníctvom VZN č. 9/2000 zmenu
územného plánu a funkčného využitia daného územia z „lesy rekreácia“ na „občiansku
vybavenosť, ktorá je určená pre zdravotnícke zariadenie“. Proti zmene bola v tom čase
správa CHKO Malé Karpaty a Okresný úrad a naopak za túto zmenu bola MČ Devín
a Krajský úrad. V roku 2001 uznesením č. 118/2001 MČ Devín žiada o ďalšiu úpravu
územného plánu ohľadom aj málo-podlažnej zástavby na tomto území, ktorá síce nebola schválená, ale ani MČ Devínom stiahnutá. V roku 2002 sa Devín holding, a.s. dostala do likvidácie a následne do exekúcie. Podľa zúčastnených strán išlo o „..sofistikovaný
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majetkový podvod zo strany bývalého vedenia Devína..“, nakoľko dal oprávnený veriteľ
exekútorovi súhlas na rozpredaj nehnuteľností a to vrátane územia Kráľovej hory, ktoré
sa tak dostalo do dražby. Na dražbe boli „priklepnuté“ (súdnym exekútorom) spoločnosti Kráľová hora s.r.o., ktorá sa stala vlastníkom ku dňu 27.1. 2003, avšak verejnosť
sa o tom dozvedela až o tri mesiace neskôr (v období keď sa začala kauza) prostredníctvom médií, pričom suma nebola zverejnená.

V júni tohto istého roku sa zástupcovia petičného výboru a ochranárov stretli so
starostom mestskej časti Devín. Občania žiadali o zmenu funkčného územia lúky
a tým zastavenie stavby na danom pozemku, však starosta mestskej časti Devín sa
k výstavbe a hromadnej pripomienke ohľadom zmeny Územného plánu vyjadril, že
„nie je možné podať návrh územného plánu do pôvodného stavu, pretože developerská spoločnosť si vypracovala urbanistickú štúdiu, ktorá pripúšťa možnosť výstavby
100 domov“. Ide o urbanistickú štúdiu, ktorú si spoločnosť dala vypracovať ešte
v roku 2001. Riaditeľ Správy chránenej oblasti Malé Karpaty(CHKO) komentoval denník Sme situáciu ohľadom výstavby nasledovne: „Územie lúky je v druhom
stupni ochrany. Nevylučuje to, že by sa tu mohlo teoreticky stavať. Hoci lokalita
s výhľadom do Rakúska je pre bývanie atraktívna, územie by malo ostať rekreačné“
(Sme, Chránenej lúke hrozí zástavba).
V roku 2004 vzniesla občianska iniciatíva menom petície s 3353 podpismi pripomienku k prerokovaniu návrhu Územného plánu proti „občianskej vybavenosti“ na
území Královej hory, pričom prišla s návrhom zmeny na „zeleň vo voľnej krajine“.
Podobné pripomienky vznieslo viacero ďalších aktérov. Na začiatku roka 2006 magistrát pripomienky písomne zamietol bez zdôvodnenia a znovu prerokovanie preložil. Na tomto znovu prerokovaní sa zúčastnilo 1000 občanov a inštitúcii, pričom podobné pripomienky (o zmene územného plánu) podalo 19 rozličných subjektov: ako
Bratislavské regionálne ochranárske združenie(BROZ), Spoločnosť pre trvalo udržateľný život SR(STUZ), CHKO Malé Karpaty, Ústav krajinnej ekológie, Prírodovedecká
fakulta UK a iní. Proti zmene územného plánu bola mestská časť Devín a developerská firma, ktorá naopak podala pripomienku na rozšírenie občianskej vybavenosti.
Mestská časť Karlova Ves sa k prípadu vyjadrila: „Kráľova hora je aj teraz chránené
územie, ale v takom stupni, že je tam možná výstavba. Chceme zvýšeným stupňom
ochrany dosiahnuť, aby tam výstavba vôbec nebola možná“ (Oficiálne vyjadrenie,
MČ Karlova ves). „Z hľadiska ekologickej významnosti pre zachovanie biodiverzity
a genofondu patrí územie k ekologicky významným biotopom. V blízkosti sa nachádza biotop NPR Devínska Kobyla SKUEVO280 evidovaný v zozname NATURA 2000,
na ktoré sa vzťahuje Smernica Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín“. Spor o územie teda pokračoval a to najmä z hľadiska zmeny Územného plánu a jeho funkčného určenia. Toto
komplikoval fakt, že pozemok má na základe netransparentnej dražby súkromného
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vlastníka, ktorý má však svoje majetkové práva. Na druhej strane je Kráľova hora
súčasťou chráneného krajinného územia a v tesnej blízkosti Devínskej Kobyly, ktorá
je súčasťou NATURY 2000, pričom výstavba by mohla narušiť aj toto územie.
NATURA 2000
Ide o názov pre sústavu chránených území členských krajín Európskej únie, ktorej cieľom je zachovať a ochraňovať prírodné dedičstvo, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale pre EÚ ako celok. Má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných
biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany
týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.
Dve základné právne normy:
– Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich
vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive)
– Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch
– Habitats Directive).

KARPATSKÝ DOHOVOR
Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – Karpatský dohovor
bol prijatý po niekoľkoročnej príprave na 5. ministerskej konferencii EHK OSN Životné
prostredie pre Európu, ktorá sa konala v Kyjeve na Ukrajine v roku 2003. Tento dohovor podpísali všetky štáty Karpatského regiónu – Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina.
Platnosť nadobudol 4. januára 2006 po ratifikácii štyrmi štátmi (Ukrajina, Slovensko,
Česká republika a Maďarsko). Karpatský dohovor je rámcovým dohovorom, ktorého
všeobecným princípom je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany
a trvalo udržateľného rozvoja Karpát. Jeho cieľom je okrem iného zlepšenie kvality života, posilňovanie miestnych komunít a hospodárstva, ako aj ochrana prírodných hodnôt
a kultúrneho dedičstva
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Podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia(BROZ)
sa ohľadom výstavby na tomto území vyjadril: „Ak by na Veľkej lúke nad Dlhými
dielmi stavali, zlikvidovalo by to tunajšiu faunu a flóru. Ide o nelesný biotop, ktorý
je dlhodobo odlesnený, chodia sa sem pásť srnky“. Stretnúť sa tu dajú aj daniele,
diviaky, líšky. „Vidieť tu môžeme niekoľko druhov motýľov, vtákov, jašterice či užovku.“ V prípade stavby by tam vybudovali aj inžinierske siete a prístupovú cestu.
„Tú by museli prerúbať cez les,“ Tieto zásahy by nenávratne poznačili charakter
územia (Odborné stanovisko k plánovanej bytovej výstavbe v lokalite Kráľova Hora
v krajinnom priestore a lesoparku CHKO Malé Karpaty). Ústav krajinnej ekológie je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, taktiež
aj pre koordináciu a vypracúvanie krajinnoekologických projektov a metodík. Ide
o prvý ústav, ktorý bol dlhé roky aj jediným školiacim pracoviskom pre odbor ekológia a krajinná ekológia. Aj tento aktér sa do sporu zapojil svojím odborným stanoviskom. „Plánovanou bytovou výstavbou, trvalým záberom pozemkov v dôsledku
individuálnej bytovej výstavby, vybudovaním inžinierskej siete ako aj prístupových
ciest v predmetnej lokalite sa výrazne obmedzí funkčnosť provinciálneho biocentra
CHKO Malé Karpaty a budúvážne ohrozené ekologické podmienky priľahlých biotopov NATURA 2000 NPR Devínska Kobyla a biotopu PR Fialková dolina, ako aj
ekologické podmienky genofondu Malých Karpat(Sme, 2011). „Sledujeme s porozumením obavy Bratislavčanov, ktorí podpisujú petíciu proti výstavbe na Kráľovej
hore. Obyvateľov hlavného mesta chceme ubezpečiť, že Kráľova hora bude naďalej
k dispozícii pre ich športovo-rekreačné vyžitie(Tlačová správa, Developerská spoločnosť). „Snaha karloveských poslancov o zmenu územného plánu prekvapuje a ich
kroky považujeme za zásah do súkromného vlastníctva investora a jeho znehodnocovanie. Každý občan si vie predstaviť ako by sa cítil v situácii, keď si kúpi stavebný
pozemok a susedia mu zabránia stavať, napriek tomu, že bol k zastavaniu určený,
lebo sa im na jeho pozemku páči“ (Tlačová správa, Developerská spoločnosť ). Výkonný riaditeľ developerskej spoločnosti sa po vzniknutí konfliktu vyjadril k výstavbe: „Hľadáme riešenia, aby lokalita aj naďalej slúžila k rekreácii, avšak určite
v kultivovanejšej forme ako dnes (Kráľová hora, história). „Všetky aktivity vedúce
k získaniu povolenia pre výstavbu občianskej vybavenosti nie sú v súlade s environmentálnym konceptom riešenia životného prostredia v Bratislave (Odborné stanovisko k plánovanej výstavbe, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody)

ZÁVER
Po roku 2006 prebiehal tento spor ešte ďalších 6 rokov. Na jednej strane boli investori – developerská firma, ktorí sa snažili uplatniť svoje majetkové práva a na lúke
stavať, pričom však ako sa sami vyjadrili nezačali stavať kvôli tlaku občanov, no zároveň sa ďalej snažili o zmenu územného plánu na rozšírenie občianskej vybavenosti
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na danom území. Naopak občianska iniciatíva nepoľavila svoju snahu o zabránenie
výstavby na Kráľovej hore a aktívne sa zúčastňovala na verených zhromaždeniach
a pokračovala so zberom podpisov. V roku 2011 občanov podporili aj obyvatelia
mestskej časti Petržalka a v auguste mala petícia vyše 18 760 podpisov, pričom bola
odovzdaná primátorovi. Ku koncu roka 2011 investor odhalil svoj nový stavebný
plán a malo ísť o komplex luxusných víl a tiež domov pre seniorov ku ktorým mal,
ako sa predpokladalo, viesť trolejbus cez mestskú časť Dlhé Diely. Na základe toho
sa občania zhromaždili na Primaciálnom námestí a zvonili budíkmi s heslami: Ste tu
pre nás, nie pre investorov“. Ďalej prípad pokračoval sledom zhromaždení, prednášok a diskusií a prerokúvaní územného plánu. Celé sa to ukončilo v roku 2012, keď
sa podarilo dospieť k dohode a Kráľová hora zmenila svoje funkčné územie späť
na lesy a rekreácia a investori dostali nový stavebný pozemok v podobnej hodnote.
Prípadová štúdia je príkladom netransparentného manipulovania s obecným majetkom a to navyše s pozemkom, ktorý je súčasťou chránenej krajinnej oblasti. Poukazuje na presadzovanie záujmov jednotlivých aktérov, pričom je to najmä názorná
ukážka možného vplyvu občianskych aktivít na tvorbu verejnej politiky.
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ÚLOHY PRE ŠTUDENTOV
Úloha 1:
Definujte jednotlivých kľúčových aktérov. Aký je záujem jednotlivých aktérov
– v čom je základný spor/problém?
Úloha 2:
Boli občania dostatočne informovaní o zmene územného plánu? Mal starosta povinnosť občanov informovať? Aké informačné nástroje a prečo by ste použili v úlohe policy makera? Určite kritéria podľa ktorých by ste sa pri výbere jednotlivých
informačných nástrojov riadili?
Úloha 3:
Aký má inštitút otvoreného pripomienkovania význam pre prax? Mohli občania
v tomto prípade podať hromadnú pripomienku a bola mestská časť povinná na túto
pripomienku reagovať? Čo všetko môže občan pripomienkovať? Kedy má mesto
(obec) povinnosť reagovať? Čo všetko by mala správne podaná pripomienka obsahovať? Vžite sa do roly občianskej iniciatívy v popisovanom prípade a navrhnite po
obsahovej aj vecnej stránke pripomienku.
B Otázky do diskusie:
Aké je konanie občanov, developerov?
Aké je konanie starostu MČ Devín? Ako by ste konali na jeho mieste?
Koľko je minimálne potrebných podpisov, aby sa orgán verejnej správy podľa zákona č. 85/1990 Z. z. petíciou zaoberal?
Identifikujte v prípadovej štúdii participačné nástroje a ich výhody a nevýhody. Aké
iné participačné nástroje je možné využiť? (ako a prečo).
Došlo k porušeniu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám?
Ak áno/nie prečo?
Kedy má verejná moc právo regulovať verejné (spoločenské) vzťahy?
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POSTUPY PRE VYUČUJÚCEHO
Táto prípadová štúdia sa dá ako učebná pomôcka využívať v dvoch variantoch.
Prvý variant je pre jednorazové využitie, t.j. v rámci jednej hodiny ako jej praktická
časť (seminár), ktorá ideálne nadväzuje na teoretickú časť zameranú na občiansku
participáciu, laické a expertízne poznanie. Druhý variant môže slúžiť ako súčasť
záverečného hodnotenia predmetu (analýza verejnej politiky, nástroje verejnej politiky), pričom študenti na základe prípadovej štúdie pripravia v tímoch prezentáciu
ku ktorej vypracujú aj záverečnú seminárnu prácu v písomnej podobe. Súčasťou
záverečnej prezentácie by mala byť aj povinná a hodnotená diskusia, ktorá je moderovaná vyučujúcim.
Variant 1: odporúčaný postup
V rámci tohto variantu je možné so študentmi pracovať na prvých dvoch úlohách
(pozri vyššie). V rámci úlohy 1 dostanú študenti inštrukciu naštudovať si prípadovú
štúdiu doma do nasledujúcej hodiny (prípadne priamo na hodine) s tým, že v danú
hodinu sa s ňou bude pracovať a diskutovať. Na začiatku hodiny vyučujúci pridelí
študentom roly jednotlivých zainteresovaných aktérov, pričom spôsob rozdelenia je
na zvážení vyučujúceho a závisí od počtu študentov v skupine. Roly sa môžu náhodne losovať, alebo môžu byť pridelené, či vybrané študentmi s tým, že študenti budú
pracovať v skupinách. Každá skupina bude prezentovať jedného z kľúčových aktérov opísaných v prípadovej štúdii, pričom dostanú čas na to, aby si pripravili argumenty (15 minút) a predstavili seba ako aktéra a svoje záujmy. Ide o otvorenie vzájomnej diskusie v rámci ktorej budú jednotlivé skupiny v rolách aktérov presadzovať
svoje záujmy. Úlohu 2 je možné uskutočniť bez predchádzajúcej domácej prípravy
študentov. V rámci tejto úlohy dostanú študenti čas na hodine na zorientovanie sa
v prípadovej štúdii a po vypracovaní úlohy 2 by mala nastať otvorená diskusia.
Táto úloha je určená skôr na individuálne vypracovávanie alebo na vypracovávanie
v menších skupinách, čo závisí od počtu študentov na danom vyučovaní.
Variant 2: odporúčaný postup
Študenti dostanú prípadovú štúdiu ako súčasť záverečného hodnotenia predmetu
na ktorom budú pracovať v skupinách. V takomto prípade je vhodné aby si študenti
po naštudovaní prípadovej štúdie mali možnosť vybrať tému – jedného z aktérov na
čom chcú počas semestra pracovať. Po rozdelení sa do skupín budú mať študenti
za úlohu vypravovať záverečnú seminárnu prácu v podobe písomnej verzie (typu
policy brief) a prezentáciu, ktorá bude odprezentovaná na poslednej hodine výučby
(všetky prezentácie). Súčasťou prezentácie bude otvorená diskusia, pričom celkové
prezentovanie jednotlivých tém – aktérov by malo simulovať zasadanie mestského
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zastupiteľstva (moderátor – vyučujúci). Cieľom tejto úlohy je aby si študenti čo
najpodrobnejšie naštudovali históriu, povahu a konanie jednotlivých aktérov (ktorých prezentujú) a aby v tomto duchu vyskladali na základe ponúknutého prípadu
argumentáciu podloženú oficiálnymi dokumentmi a informáciami.
Inštrukcie pre študentov
– Celkový čas jednej prezentácie: max 10/15 minút,
– V rámci prezentácie je potrebné predstaviť aktéra, správne zaradiť aktéra a vystihnúť spôsob jeho argumentácie, pričom cieľom je presadiť svoj záujem,
– Používanie ďalších vizuálnych pomôcok (prispôsobenie sa role daného aktéra),
– Prezentácia sa uskutočňuje v prítomnom čase, t.j. v čase prebiehajúceho sporu,
– Hodnotenie je postavené na sile argumentov a analýze verejnej politiky, t.j. zvládnutie roly daného aktéra.
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PRÍLOHA 1.
Opis aktérov
Štátna ochrana prírody SR: Správa chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
(CHKOMK)
Správa CHKO MK je zriadená Vyhláškou MK SSR č. 64/1976 Zb. zo dňa 5.
mája 1976 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z., novelizované Vyhláškou MzP
SR č. 138/2001 Z. z. zo dňa 30.marca 2001. CHKO Malé Karpaty sa nachádza na
juhozápade Slovenska. Rozprestiera sa na území rovnomenného pohoria, ktoré tvorí
horskú prekážku medzi Podunajskou a Záhorskou nížinou. Podľa súčasného územného a správneho členenia Slovenskej republiky sa o CHKO delia tri kraje a deväť
okresov. Najjužnejšia časť leží v dvoch mestských okresoch Bratislavy: Bratislava
III a Bratislava IV a dvoch bratislavských vidieckych okresoch: Malacky a Pezinok.
Stredná časť pretína Trnavský kraj a zasahuje do troch okresov: Piešťany, Senica
a Trnava. Severná časť patrí do dvoch okresov Trenčianskeho kraja: Myjava a Nové
Mesto nad Váhom. Do CHKO zasahujú katastre siedmich miest: Bratislava, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Brezová pod Bradlom a Nové Mesto nad Váhom a 46
dedín (Bratislava región, chránená krajinná oblasť Malé Karpaty).
Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ): Bratislavské regionálne
ochranárske združenie vzniklo v roku 1997 a jeho primárnou činnosťou je praktická
ochrana prírody a podpora trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Zameriavajú sa na ochranu a obnovu prírody najmä v Bratislavskom regióne,
pričom vychádzajú z tradícii dobrovoľného ochranárstva.
Ústav krajinnej ekológie SAV: Ústav krajinnej ekológie je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, taktiež aj pre koordináciu a vypracúvanie krajinnoekologických projektov a metodík. Ide o prvý ústav, ktorý bol dlhé
roky aj jediným školiacim pracoviskom pre odbor ekológia a krajinná ekológia.
Mestská časť Devín: Mestská časť Bratislavy, ktorá je s mestom prepojená dvomi
hlavnými komunikáciami a to Devínskou cestou juhovýchodným smerom do Karlovej Vsi a severozápadným smerom do Devínskej Novej Vsi. S centrom Bratislavy je
prepojená mestskou hromadnou dopravou.
Mestská časť Karlova Ves: Mestská časť Karlova Ves má celkovú rozlohu viac ako
1100 ha a je rozčlenená na 9 sektorov: Karlova Ves, Dlhé Diely, Líščie údolie, Krčace, Patrónka, Mlynská Dolina, Sitina, Karloveská zátoka, Ostrov Sihoť.
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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany prírody je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Predmetom činnosti ústavu je najmä vedecko-výskumná činnosť v oblasti využívania a ochrany pôdy v krajine. Z hľadiska odbornej činnosti vo vzťahu
k verejnej správe vypracúva ústav odborné stanoviská a návrhov pri ochrane a využívaní poľnohospodárskych pôd a podobne.
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život SR(STUZ): Ide o dobrovoľnícku, mimovládnu, neziskovú organizáciu, ktorá vznikla v roku 1992 a to na základe iniciatívy
vtedajšieho ministra životného prostredia. Po rozdelení Česko-Slovenska vznikla
Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj na území Slovenska a aj na území Českej
republiky, pričom tieto dve organizácie majú viacero spoločných aktivít a podobnú
agendu.
Prírodovedecká fakulta UK: Fakulta je dlhoročnou súčasťou Univerzity Komenského a ide o významné pedagogické a výskumno-vedecké pracovisko.
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PRÍLOHA 2.
Nástroje verejnej politiky
Regulačné

Ekonomické

Informačné

Administratívne

Povinné
nástroje
(regulačné)

Právny rámec
(občianske
a trestné právo)
Právna úprava
(predpisy,
povolenia,
zákazy,
nariadenia,
vyhlášky)

Regulácia
(kontroly cien,
množstva
produkcie, vstupu
a výstupu)
Dane
Clá

Priame
poskytovanie
informácií
(povinne
zverejňovanie
informácií)
Nepriame
poskytovanie
informácií
(licencie,
registrácia,
certifikáty)

Priame
poskytovanie
služieb štátom/
mestom
Budovanie
infraštruktúry,
posilňovanie
ľudských zdrojov

Zmiešané
nástroje
(pozitívne
a negatívne
stimuly)

Kvóty
Pozitívna
diskriminácia
Inštrukcie,
príručky
Štandardy,
usmernenia

Dotácie (kupóny,
pôžičky,
granty, daňové
zvýhodnenia),
aukcia práv
Dane, užívateľské
poplatky

Poskytovanie
a šírenie
informácií
(kampane)
Nabádanie
Odrádzanie
– tlmenie dopytu

Nepriame
poskytovanie
služieb pomocou
NGO
Kontrahovanie

Dobrovoľné

Etické kódexy,
odporúčania,
neformálne
normy, dobrý
príklad,
spoločenské
zvyky

Dobrovoľný
Ceny, rebríčky
poplatok
kvality
(environmentálny,
prednostný a pod.)

Zdroj: Staroňová (2002, 2016)

Neziskové
organizácie
Rodina
a komunita
trh
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PRÍLOHA 3.
Oficiálne vyhlásenia aktérov k prípadu
Investori
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Štátna ochrana prírody SR:
Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty – Stanovisko
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