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V ToMTo Roku máme za sebou

už dvoje voľby. Vďaka tým prvým
máme novú prezidentku, počas
tých druhých sme si zvolili nových
poslancov do Európskeho parlamentu. A nie je tomu tak dlho, čo
sme si volili komunálnych politikov.
Nie každý je spokojný s ich výsledkom, nie každý sa stotožňuje s ich
víťazmi. Musím povedať, že ja do
tohto klubu momentálne nepatrím
a naopak sa cítim veľmi hrdý na to,
že som Slovák žijúci v Bratislave.
Možno je to len eufória z očakávania
niečoho nového, možno nakoniec
nebudem so všetkým taký spokojný.
Niektoré veci sa však už nezmenia.
Máme prvú prezidentku v našej
krátkej histórii. Ak by som sa na to
pozrel z pohľadu Československa,

máme prvú ženu v čele nášho štátu
od roku 1918. No a keby som sa na
to pozrel z ešte väčšej perspektívy,
poslednou ženou, ktorá bola panovníčkou Rakúsko-Uhorska, bola
Mária Terézia v rokoch 170 – 1780.
Už len toto má napĺňa hrdosťou, že
sme to dokázali. A to skôr ako naši
bratia Česi, ktorým sa zatiaľ nepodarilo mať ani ženu v čele vlády. A keď
sa pozrieme na Európu a svet, tiež
sme na tom veľmi dobre. V Európe
máme 3 kráľovné,  prezidentiek a 6
premiérok. Rovnako ako u nás, stojí
prvýkrát v čele Európskej komisie
žena. Zo svetového pohľadu sme
potom ešte výnimočnejší. Len 27
krajín má momentálne ženu v čele
vlády, alebo štátu. A prečo si myslím,
že by nám ženy mali vládnuť viac?

Pretože žien je na svete približne
rovnako ako mužov a preto by sme
mali na svet nazerať rovnako cez
ženský a mužský princíp, aby sme
ho dokázali pochopiť v svojej celistvosti a čo najlepšie ho spravovať.
Veľmi ma teší, že naša prezidentka
považuje životné prostredie a jeho
ochranu za jednu zo svojich priorít.
Viac k tomu asi v tomto momente
netreba povedať. Verím, že táto moja
hrdosť na súčasné Slovensko má
pevné základy a v ďalšom období
bude len rásť. Aj vďaka výsledku
viacerých posledných volieb cítim,
že sme na správnej ceste. Držím
nám palce!
Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN
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Z obsahu tohto čísla
V tomto čísle PPN sa porozprávame
s naším doktorandom Tomášom
Malecom, ktorý je členom strany
Spolu – Občianska demokracia a od
minulého roku tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Novom Meste
nad Váhom. Zamyslíme sa spolu s ním
nad posledným voľbami na Slovensku,
nad tým, v čom sú odlišné a čo ich spája.
Na prezidentské voľby v inej časti sveta
sa pozrieme aj v komentári od nášho
doktoranda, ktorý mal v rámci pobytu
na Stanfordskej univerzite možnosť
stretnúť sa s jedným kandidátom na
amerického prezidenta. V ďalšom
rozhovore sa porozprávame s Matejom
Užákom, absolventom magisterského
štúdia na ÚVP, ktorého diplomová práca
o koncepte verejného záujmu bola
ocenená riaditeľkou ÚVP aj dekankou
FSEV. Prinášame Vám aj zaujímavé
reportáže zo školenia kontrolórov
na Najvyššom kontrolnom úrade SR
a z akreditácie programu verejnej
správy na Ekonomickej univerzite
v Bukurešti. V ďalších reportážach sa
ešte dočítate o behaviorálnej konferencii v Holandsku a o desiatom knižnom
klube verejnej politiky, v rámci ktorého
sa premietal dokumentárny film Nemoc
tretej moci a diskutovalo sa o kvalite
súdnictva na Slovensku. V komentári sa
tiež pozrieme na základné etické princípy spoločensko-vedného výskumu
a na záver Vás pozveme na konferenciu
Trans-European Dialogue TED2020,
ktorá sa uskutoční na začiatku budúceho roka u nás na ÚVP. Veríme, že Vás
toto číslo zaujme. A ak sa chcete podieľať na tvorbe obsahu ďalšieho čísla aj Vy,
neváhajte nás kontaktovať. ▪

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

energiami, využívanie dažďovej vody,
separovanie odpadu, kompostovanie, študentské eko-hliadky či dokonca
testovanie zelenej strechy. Ďalšie
návštevy prebehli na ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne (Ekoobjektív),
kde sme stretli úžasnú učiteľku a riaditeľku. Spolu so žiakmi sa starajú o včely,
ovocný sad, záhradku, na ktorej závlahu
využívajú dažďovú vodu a mnohé iné
aktivity. My sa im pokúsime pomôcť
s problémom tvorby zbytočného plastového odpadu a nadmernej konzumácie
sladkých nápojov.

verejnej politike. V závere sumarizujeme poznatky a otvárame priestor pre
ďalší výskumný potenciál v nadväzujúcich problematikách. ▪

úvp v médiách

Prof. Emília Sičáková-Beblavá navštívila ZŠ v obci Dlhé nad Cirochou

SEPTEMBER 2019

úvp na cestách

Máme radosť zo spolupráce s CEEV
Živica, z ktorej vznikol mimochodom
aj workshop pre zamestnancov IKEA
Bratislava. Pripravili sme si pre nich
príklady behaviorálnych intervencií. Taktiež sme vytvorili priestor na
ich vlastné nápady "postrčení" v IKEA.
Tešíme sa, ako tie najlepšie nápady
pomôžeme realizovať ▪

V júni sme boli v Prievidzi rokovať
s vedením mesta a úradníkmi a úradníčkami o ďalšej fáze projektu „Beha
viorálna politika pre mesto starajúce sa
o svojich občanov“ v spolupráci s Civita
Center. Máme za sebou prvé intervencie
a tešíme sa na ďalšie!
ÚVP spolupracuje s O. Z. Živica na
projekte zavádzania ekologických
poštuchnutí v zelených školách.
Prof. Emília Sičáková-Beblavá v máji
navštívila základnú školu v obci Dlhé
nad Cirochou a s Mgr. Janou Kaščákovou plánovali poštuchnutie smerom
k zdravému stravovaniu. V júni sme
boli na slovenských školách v Žiline
(Hlinská) a Púchove (Nám 1. mája).
Učiteľky a učitelia spolu s vedením
robia so študentmi v environmentálnej
oblasti krásne veci. Záhradky, šetrenie

Nový projekt úvp
V rámci projektu podporenému
z Nórskych fondov, v spolupráci s Inštitútom SGI a Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves navrhneme a vyhodnotíme
pilotnú stratégiu participatívnej tvorby
komunitného plánu sociálnych služieb,
do ktorej sa budú zapájať občania
a aktéri, ktorých sa táto oblasť priamo
týka. ▪

Ako sa učí na úvp

Nová kniha úvp

V rámci kurzu Lokálna a regionálna
politika sme v apríli študentom a študentkám ukázali, čo to znamená riadiť
hlavné mesto. Ďakujeme Ctiborovi
Košťálovi, riaditeľovi Magistrátu
Bratislava – hlavné mesto SR, za veľmi
zaujímavé postrehy, pozorovania z prvých mesiacov po voľbách a diskusiu.
O tom, ako sa spravuje malá obec, nám
prišiel zase na kurz povedať Miro Čepan,
absolvent ÚVP, ktorý je už druhé volebné
obdobie starostom v obci Vyšná Jedľová.
Naši študenti a študentky mohli získať
aj predstavu, aké je to riadiť malú obec
s 200 obyvateľmi. Hlavnými radami
pre mladých je nebáť sa, komunikovať
s ľuďmi a byť trpezlivý. Miro robí skvelú
prácu, bodaj by sme mali viac takýchto
starostov a starostky! ▪

Tešíme sa z ďalšieho prírastku. Monografia „Spravovanie miestnych samo
správ (prečo, čo a ako?)“ vychádza
z aktuálneho vedeckého poznania
v oblasti spravovania miestnych samospráv, ale stavia taktiež aj na výskume
realizovanom na ÚVP. Publikácia je
rozdelené do štyroch kapitol, pričom
v nej analyzujeme problematiku decentralizácie prostredníctvom troch dimenzií politiky (polity, politics, policy). Tiež
sa venujeme problematike očakávaní z decentralizácie, a to z hľadiska
politických preferencií, z hľadiska
očakávaných výsledkov a z hľadiska
očakávaných procesov a kapacít miestnych samospráv. Zosumarizované
zistenia empirických výskumov naznačujú či sa dané očakávania z decentralizácie v praxi napĺňajú. V monografii
taktiež poskytujeme pohľad na to, aké
možnosti má miestna samospráva pri
organizovaní svojich činností. Posledná časť publikácie sa týka nástrojov vo

Na ÚVP sa intenzívnejšie venujeme
behaviorálnym vedám. Táto veda nás
dokáže naučiť robiť lepšie rozhodnutia
a účinnejšie verejné politiky. Aký
význam má pri výchove detí? Ako vieme
výskum na Slovensku posunúť ďalej,
a ktorá susedná krajina nám môže byť
vzorom? Viac nájdete videu na:
https://video.sme.sk
Riaditeľka ÚVP prof. Emília Sičáková-Beblavá píše o kvalite slovenských
univerzít. „Je nutné identifikovať
a aktívne podporovať lídrov, ktorí reálne
vedia potiahnuť univerzity k väčšej
kvalite. Lídrov, ktorí akademickú
slobodu a autonómiu budú vedieť využiť
za zlepšovanie kvality.“ Viac sa dočítate
na: https://komentare.sme.sk
Náš kolega Martin Kollárik bol v relácii
Z prvej ruky diskutovať o návrhu, ktorý
je súčasťou petície za zrušenie jedného
volebného obvodu. Veríme, že aj vďaka
jeho argumentom si mnohí uvedomia,
že to nie je taká triviálna zmena, ktorá
nevyžaduje serióznu diskusiu.
Najviac firiem, ktoré nemajú zavedené protikorupčné opatrenia, je zo
strojárskej a IT oblasti. Prof. Emília
Sičáková-Beblavá uvádza: „Pre niektoré
oblasti je korupcia značnou súčasťou
ich fungovania a rozbiť tieto štruktúry
bude veľmi náročné.“ Viac sa dočítate na:
https://domov.sme.sk
V podcaste SME Index zazneli vyjadrenia Matúša Slobodu k financovaniu
kampaní, predovšetkým crowdfundin
gom, nielen pri prezidentských voľbách,
ale aj komunálnych voľbách. Vypočujte
si celú reláciu na:
https://podcasty.sme.sk/ ▪
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Misia na Ekonomickej
univerzite v Bukurešti
kvôli udeleniu Európskej akreditácie programov Verejná správa
kaTaRína STaRoňoVá, autorka je docentkou Ústavu verejnej politiky
V dňoch 13. – 1. mája som bola členkou
tímu Európskej asociácie pre akreditáciu programov vo verejnej správe
(EAPAA), ktorý počas troch dní skúmal
nastavenie programu Verejná správa
na Ekonomickej univerzite v Bukurešti.
Išlo o trojčlenný tím – spolu so mnou
boli aj kolegovia prof. Christoph
Reichard z Univerzity v Postupime
v Nemecku a prof. Duco Bannink
z Univerzity v Amsterdame v Holandsku. Veľmi som sa na túto misiu tešila,
keďže oboch osobne poznám, s prof.
Reichardom som dokonca už absolvovala podobnú misiu na Univerzite
v Tyumene v Rusku v minulom roku.
Práca s nimi je inšpirujúca skúsenosť
po odbornej a ľudskej stránke, obaja
k nej pristupujú veľmi zodpovedne.
Príprava na misiu totiž trvá pár týždňov
pred jej uskutočnením. Spočíva hlavne
v štúdiu dostupných zdrojov o systéme
vysokoškolského štúdia v danej krajine
a tiež štúdium dokumentov zaslaných,
o certifikáciu sa uchádzajúcou, inštitúciou, ktorá má obvykle niekoľko sto
strán plus prílohy (sylaby všetkých
predmetov, profily všetkých vyučujúcich, ich publikácie, atď.).
Z môjho pohľadu ide o skúsenosť,
ktorá sa diametrálne odlišuje od tej
„slovenskej”. Praxou na Slovensku totiž
je, že udeleniu akreditácie predchádza
posúdenie zaslaných dokumentov
zodpovednými úradníkmi a neexistuje
mechanizmus kontroly toho, či realita
zodpovedá svojej „papierovej verzii“,
čo skutočne študenti po absolvovaní
programu vedia a ako sú uplatniteľní na
trhu práce vo verejnom sektore. Obsah
a spôsob vyučovania, kvalita výstupov
študentov, ako študenti a učitelia

Európska asociácia pre akreditáciu programov
vo verejnej správe (EAPAA)

Vznikla v roku 1999, aby vytvorila a zabezpečila systém dobrovoľnej akreditácie akademických programov Verejnej správy/
Verejnej politiky a Verejného manažmentu v Európe. Vzájomné
hodnotenie kvality medzi kolegami z odboru zabezpečuje
a zvyšuje kvalitu výučby. Ide o nezávislú organizáciu, ktorá spolupracuje s inými asociáciami v oblasti verejnej správy, napr. NISPAcee, EGPA, ICAPA, IIAS, IASIA, atď. Inštitúcie, ktoré majú záujem
získať túto prestížnu dobrovoľnú akreditáciu sa samé prihlasujú
vyplnením formálnej žiadosti (ak spĺňajú požadované kritériá),
zaplatením registračného poplatku a vyplnením komplikovaného
dotazníka, ktorý skúma stav programu ku dňu žiadosti. Zároveň
sa inštitúcia zaväzuje hradiť všetky náklady spojené s návštevou
tímu, ktorý na mieste posúdi a vyhodnotí uvedené informácie. Tím
pozostáva z 3 docentov alebo profesorov, ktorí sú aktívni v danom
obore minimálne  rokov, publikujú v danej oblasti a pôsobia na
rôznych univerzitách. Zoznam akreditovaných programov na
jednotlivých univerzitách je dostupný na stránke EAPAA.Výňatky
zo Stratégie NKÚ 201-2020

hodnotia program, na ktorom študujú
alebo pôsobia a ako vnímajú zamestnávatelia absolventoch sú zásadné otázky
pred udelením akreditácie a sú nevyhnutné pre nastavenie kvalitatívneho
štandardu pedagogického procesu.
Členovia tímu sú zodpovední za
prípravu správy na základe tzv. „fact
finding mission”. EAPAA má kritériá na
udelenie akreditácie voľne dostupné
v podobe štandardov, ktoré si ktokoľvek
môže pozrieť a podľa nich sa riadiť.
V zásade sa tieto štandardy týkajú misie

programu, akademickému programu
(logika predmetov, ich nadväznosť,
štruktúra, povinná literatúra, obsah,
atď.), didaktiky (interaktivita, prepojenie na prax), výstupov programov
(obsah a spôsob prípravy diplomových
prác, seminárnych prác, testov), kvalifikácie vyučujúcich (interdisciplinarita,
aktívny výskum a účasť na medzinárodných konferenciách, medzinárodné
publikácie v obore), vybavenia
a podporného personálu (knižnica,
administratívna podpora študentom
a vyučujúcim, celkové vybavenie

miestností, atď.) a spokojnosti študentov, absolventov a zamestnávateľov.
Sú to skutočne intenzívne tri dni, kedy
sa členovia tímu stretávajú s predstaviteľmi vedenia univerzity, fakulty,
administratívy, vyučujúcimi, študentami, absolventami a zamestnávateľmi.
Tri dni, kedy skúmajú, čo je napísané
oproti tomu, čo sa robí v realite a snažia
sa zistiť, akú pridanú hodnotu program
prináša z pohľadu budúceho zamestnania vo verejnom sektore. Tri dni intenzívnych diskusií v rámci tímu, čo má
a nemá zmysel, keďže každá inštitúcia
napriek globalizácii aj v tomto obore,
má svoje špecifiká v prístupe k vyučovaniu a v reakcii na potreby „trhu
práce“. Úradníctvo v Rumunsku má iné
potreby než úradníctvo v Holandsku,
hoci stále ide o ten istý cieľ – vychovať
budúce generácie úradníkov, manažérov či analytikov vo verejnom sektore,
ktorým ide o verejné blaho.
A čo si ja odnášam z týchto troch dní?
Poznanie. Poznanie, že aj keď systém
je mnohokrát nezreformovaný a nemá
dostatok financií (ako napr. v Rumunsku), dajú sa vytvoriť ostrovčeky
pozitívnej deviácie, ak lídri univerzity,
fakulty a programu skutočne chcú
a bojujú s veternými mlynmi. Je to
poznanie, ktoré je aj pre nás veľmi
motivujúce a verím, že aj náš program
Verejnej politiky takýmto ostrovčekom
pozitívnej deviácie je a aj bude. ▪
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Vzdelávanie kontrolórov
na Najvyššom
kontrolnom úrade SR
kaTaRína STaRoňoVá, docentka a odborná asistentka Ústavu verejnej politiky
alEXandRa PolákoVá-SuchaloVá
V priebehu dvoch mesiacov (február až
apríl 2019) tím Ústavu verejnej politiky
pod vedením doc. Kataríny Staroňovej
(prof. Emília Sičáková-Beblavá, Matúš
Sloboda, PhD. a Alexandra Poláková,
PhD.) v úzkej spolupráci s Michalom
Sedlačkom, PhD. z viedenskej univerzity aplikovaných vied FH Campus
Wien zrealizovali vzdelávanie pre
zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu SR – výkonnostných
a finančných kontrolórov a analytikov.
Realizovanému vzdelávaniu predchádzala niekoľkomesačná príprava,
v rámci ktorej sa lektorky a lektori
oboznamovali s predstavami zo strany
NKÚ o tom, aký typ a obsah vzdelávania
chcú svojim zamestnancom poskytnúť,
čo je jeho cieľom, akým spôsobom bude
prebiehať a aký má byť jeho výsledok,
keďže samotné NKÚ si pripravuje
novú stratégiu svojej činnosti s víziou
posilnenia výkonnostných kontrol
a priblíženia sa občanovi. Výsledky
prípravy boli zhrnuté v základnom
sylabe vzdelávania, ktorý bol pred
začiatkom jeho realizácie schválený
vedením NKÚ. Nevyhnutnou súčasťou
vzdelávania bolo jeho prepojenie na
moderné chápanie role Najvyššieho
kontrolného úradu v štáte podľa
princípov a odporúčaní INTOSAI
(The International Organisation of
Supreme Audit Institutions), EUROSAI
(European Organisation of Supreme
Audit Institutions) a Európskeho dvora
audítorov.

Cieľ vzdelávania

• Ukotviť rolu kontrolóra v širšom
kontexte verejnej politiky
• Umožniť štruktúrovanú reflexiu
vlastných kompetencií
• Naštartovať postupnú zmenu
v chápaní role kontrolóra podľa Sebahodnotenia 2018 a Stratégie rozvoja
NKÚ 201-18 a Stratégie rozvoja NKÚ
2020 • Motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu
v špecializovaných oblastiach
Okrem všeobecných cieľov vzdelávania
bolo nevyhnutné definovať aj učebné
ciele, ktoré tím spolu s vedením NKÚ
vnímali, že je potrebné prispôsobiť
realitám práce kontrolórov. Preto aj
trojdňový tréningový cyklus spočíval

v interaktívnych cvičeniach, v práci
s prípadovými štúdiami a diskusiami
v skupinkách. Cieľom bolo, aby absolvent vzdelávania bol kontrolór(ka),
ktorý/á vníma svoje kompetencie
v širšom kontexte verejnej politiky
a verejného manažmentu a je schopný/á navrhnúť témy kontroly, ktoré
odzrkadľujú toto vnímanie. Je schopný/á identifikovať vhodné zdroje dát
a vhodné metódy ich merania a zberu.
Je schopný/á komunikovať tak so
subjektom kontroly ako aj s aktérmi,
ktorí s kontrolou súvisia a navrhnúť
spôsoby ich participácie počas kontroly.
Vie štruktúrovať záverečnú správu
tak, aby boli zrejmé dôvody, postupy
a záverečné odporúčania z celkového
pohľadu verejného záujmu.

Najvyšší kontrolný úrad SR

je nezávislý orgán zriadený zákonom o NKÚ SR. Nezávislosť úradu
je garantovaná aj Ústavou SR. Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, čo mu umožňuje vykonávať všetky
tri typy kontrol (kontrolu súladu, finančnú kontrolu a kontrolu
výkonnosti). Do kontrolnej pôsobnosti NKU SR patria rôzne
typy subjektov, od subjektov štátnej správy, subjekty územnej
samosprávy, podnikateľské subjekty, verejnoprávne inštitúcie
zriadené zákonom. Kontrolná pôsobnosť z hľadiska subjektov
vyplýva z mandátu kontrolovať verejné prostriedky a nakladanie
s verejným majetkom. NKÚ SR samostatne a nezávisle rozhoduje
o témach, kontrolovaných subjektoch, a časovom vymedzení
kontrol, o spôsobe výkonu, realizácii výsledkov a formulácii záverov. Úrad v posledných rokoch prechádza zmenou prístupu od
plánovania kontrol subjektov na plánovanie výkonu systémových
verejných politík, s ťažiskom na výkonnostnú kontrolu.
Výňatky zo Stratégie NKÚ 201-2020

Priebeh vzdelávania

Vzdelávanie je súčasťou širšieho cyklu
vzdelávacieho cyklu kontrolórov
na NKÚ a tvorí spoločný základ pre
všetkých kontrolórov, ktorí sa v ďalšom
vzdelávaní už delia podľa svojej špecializácie na finančných, výkonnostných
kontrolórov a analytikov. Vzdelávanie
„Základy verejnej politiky pre kontro
lórov“ prebiehalo celkovo -krát počas
troch za sebou idúcich dní vždy pre inú
skupinu kontrolórov NKÚ v priebehu
cca 2 mesiacov.
Vzdelávanie bolo celkovo rozdelené do
deviatich blokov a v skrátenej podobe
predstavovalo základné koncepty
z akreditovaného programu Verejná
politika. Spolu s účastníkmi sme sa
teda venovali otázkam čo vlastne
verejná politika je a prečo je vlastne
dôležité jej vnímanie z pohľadu
kontrolóra/ky. Mimoriadnu pozornosť
sme venovali aj definovaniu verejnej
hodnoty a hodnoty za peniaze. Bloky
sa venovali aj technikám analýzy,
špecificky meraniu účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti, verejnému
manažmentu organizácií a participatívnej kontrole či komunikácii voči
verejnosti.
Tím ÚVP pripravil študijné materiály,
ktoré boli zaslané účastníkom vzdelávania pred jeho začiatkom a mali slúžiť
ako podkladový materiál na ďalšie
samoštúdium resp. ako zdroj informácií v prípade záujmu o doplnenie si
vedomostí.

Ohlasy od účastníkov

Po ukončení vzdelávacieho cyklu, tím
ÚVP pripravil fokusové skupiny s účastníkmi o priebehu a obsahu vzdelávania
a jeho prepojení na celkovú zmenu
v chápaní rolí a kompetencií v NKÚ.
Výstupy boli prezentované vedeniu
NKÚ a slúžia ako zdroj informácií pre
nastavenie ďalšieho smerovania NKÚ,
jeho vzdelávacích aktivít a komunikácie
tak smerom k občanom ako i svojim
zamestnancom.
Účastníci veľmi wvysoko hodnotili
odbornú úroveň a pripravenosť školiteľov („výborní školitelia, ktorí prejavujú
záujem o prispôsobenie školenia potre
bám NKÚ“ dotazníkové hodnotenie
pokračovanie na str. 8

►►
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Prezidentské voľby v USA
Tomáš Michalek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
V súčasnosti sa v USA rozbieha kampaň
na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 3. novembra 2020. Americké prezidentské voľby majú pevne stanovený
dátum na roky dopredu a týmto voľbám
sa prisudzuje aj patričná vážnosť, o čom
svedčí aj dĺžka volebnej kampane.
Americký systém je v tomto fascinujúci.
Voliči totiž rozhodujú o hlave štátu,
ktorá si následne zostavuje svoj vládny
kabinet. Zo slovenského pohľadu
možno povedať, že si volia prezidenta
aj premiéra v jednej osobe, ktorá bude
stáť v čele americkej vlády ďalšie štyri
roky, a ktorú nie je možné za normálnych okolností jednoducho odvolať.
V prípade smrti prezidenta nedochádza
k predčasným voľbám, ale je presne
stanovený postup výberu jeho nástupcu
z už zvolených predstaviteľov štátnej
moci. To všetko svedčí o veľkej dôležitosti volieb amerického prezidenta
a vysvetľuje mesiace až roky trvajúcu
prezidentskú kampaň.
školenia), nový pohľad a prístup
k spôsobu vykonávania kontrol („jedno
z najlepších školení, aké som absolvoval
s inovatívnym pohľadom na fungovanie
kontroly“ , dotazníkové hodnotenie
školenia), ako i interaktívnosť
jednotlivých modulov, predovšetkým
prípadových štúdií a jednotlivých
cvičení. „Školenie vyvolalo nápady na
rôzne možné témy na kontrolu, boli
predstavené zaujímavé metódy využi
teľné v praxi na NKÚ“ (dotazníkové
hodnotenie školenia). A hoci medzi
vzdelávaním a ohniskovými skupinami
uplynuli len tri mesiace, niektorí
účastníci začali nové koncepty využívať
aj vo svojej práci, predovšetkým pri
plánovaní kontrolnej činnosti. Ako
spomenul(a) jeden z účastníkov/čok,
koncepty zo školenia premieta vo
svojej práci „už pri nastavovaní kontrol,
pri hodnotení podnetov už viem sa
iným pohľadom pozerať k tomu, alebo
iným pohľadom zaujať k podnetu“
(účastník/a fokusovej skupiny 1). Veľmi
nás však tešilo, že samotní kontrolóri

„...jedno
z najlepších
školení, aké
som absolvoval
s inovatívnym
pohľadom na
fungovanie
kontroly...“

a kontrolórky začali uvažovať o zmysle
kontroly nielen z pohľadu súladu so
zákonom, finančnej hospodárnosti, ale
aj efektívnosti, účinnosti a predovšetkým pridanej hodnoty pre spoločnosť
„mali by sa pravidelne úrady tohto typu
zamýšľať nad ich poslaním a či ho napĺ
ňajú“ (účastník/a fokusovej skupiny 1).
Samozrejme, zazneli aj hlasy kritické
s množstvom podnetov na vylepšenie
modulového vzdelávania kontrolórov,
ktoré plánujeme zapracovať na ďalší
cyklus školení, ktorý by mal prebehnúť
v roku 2020. Veríme, že nastavenie
vzdelávania prináša očakávané podnety
pre kontrolórov a kontrolórky, aby
videli svoju prácu v širšom kontexte
tvorby verejnej politiky. Už teraz sa
tešíme, hoci tento typ vzdelávania je
neustále veľkou výzvou, keďže vzdelávať
ľudí s niekoľkoročnou praxou a určitým
typom pracovných návykov nie je
jednoduché. Tak nám držte palce! ▪

V Amerike je zvykom, že úradujúci
prezident sa môže jedenkrát uchádzať
o znovuzvolenie. Ak sa pre to prezident
rozhodne, strana, ktorá ho do volieb
nominovala, nehľadá ďalšieho prezidentského kandidáta spomedzi svojich
členov v tzv. primárkach. V súčasnosti
sa preto prezidentská kampaň rozbieha
najmä v rámci Demokratickej strany,
keďže prezident Donald Trump, ktorý
bol zvolený ako nominant Republikánskej strany, sa rozhodol znova kandidovať. V americkom systéme dvoch
veľkých politických strán je výber prezidentského kandidáta v rámci Demokratickej alebo Republikánskej strany
niečo ako prvé kolo prezidentských
volieb na Slovensku. Po jeho ukončení
sú viac-menej len dvaja hlavní kandidáti
na prezidenta, z ktorých jeden sa ním
s najväčšou pravdepodobnosťou aj
skutočne stane.
Na začiatku sa veľa kandidátov snaží
získať financie na svoju kampaň
a organizuje množstvo stretnutí so
svojimi potenciálnymi voličmi, kde sa

dobrovoľník. Stretnutie prebehlo
v príjemnom prostredí relatívne malej
kaviarne v San Franciscu a zúčastnilo
sa ho približne 50 ľudí. Z toho dôvodu
mali všetci ľudia možnosť osobne sa
stretnúť s týmto prezidentským kandidátom a položiť mu svoje vlastné otázky.
V prvej polovici stretnutia predstavil Jay
Inslee svoj volebný program, v druhej
prebehla diskusia s účastníkmi. A na
záver sa mohol každý s kandidátom
odfotografovať s tým, že ľudia boli
vyzvaní zdieľať tieto fotografie na
svojich sociálnych sieťach (je to predsa
v prvom rade volebná kampaň).

snaží prezentovať svoj volebný program
a odpovedať na otázky. V súčasnosti sa
v rámci Demokratickej strany uchádza
o nomináciu na post prezidenta
približne 20 kandidátov, čo je nezvyčajne vysoké číslo. Jedným z nich je aj
Jay Inslee, guvernér štátu Washington,
ktorý je považovaný za environmentálneho kandidáta, pretože svoju
kampaň postavil hlavne na boji proti
klimatickým zmenám. Počas môjho
pobytu na Stanfordskej univerzite som
mal možnosť stretnúť sa práve s týmto
prezidentským kandidátom. Za normálnych okolností sa tohto stretnutia,
tzv. fundraiser, môžete zúčastniť len
ako americký občan, ktorý má právo
voliť, a ktorý sa rozhodne prispieť na
jeho kampaň minimálne sumou 50
dolárov. V mojom prípade, keďže nie
som americkým občanom, som využil
možnosť participovať ako študentský

Čo je na tomto systéme fascinujúce, je
ako blízko sa môžete dostať k svojmu
prezidentskému kandidátovi, a že sa
s ním môžete porozprávať o veciach,
ktoré sú pre vás dôležité. Je to síce len
začiatok, ale jedného alebo viacerých
kandidátov môžete takto „sledovať“ až
kým sa eventuálne niekto z nich nestane
americkým prezidentom. Týmto
spôsobom má mnoho amerických
občanov pocit, že svojho prezidenta
poznajú. V porovnaní so Slovenskom
je táto kampaň síce výrazne dlhšia, ale
podľa môjho názoru aj výrazne hlbšia
a o mnoho kontaktnejšia. Američania
voľbami žijú a diskutujú o konkrétnych
bodoch volebných programov. Tým,
že sú politické strany v podstate len
dve a tým, že tieto strany majú dlhú
históriu, im ľudia dôverujú a neboja sa,
že ich kandidát neuspeje, alebo že sa ich
strana prepadne v súboji s množstvom
ďalších strán. Rovnako sa neboja, že
ich bude niekto v budúcnosti s touto
stranou spájať a oni sa budú za to hanbiť.
V Amerike sú naopak ľudia na svoje
politické strany hrdí. Určite má takýto
systém aj množstvo nevýhod, ale spôsob,
akým sa prejavuje v prezidentských
voľbách a najmä v primárkach považujem za fascinujúci prvok podpory aktívnej účasti občanov v demokratickom
procese. ▪
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Základné etické
princípy spoločensko-vedného výskumu na
Stanfordskej univerzite
Tomáš Michalek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Na Stanfordskej univerzite a rovnako aj
na ostatných amerických univerzitách
podlieha akákoľvek výskumná činnosť
spojená s ľudskými subjektmi (kam
patrí väčšina spoločensko-vedného
výskumu) ex ante schvaľovaciemu procesu. Ale vždy tomu tak nebolo. Na svetovej úrovni došlo k upraveniu tejto
stránky výskumnej činnosti po druhej
svetovej vojne v súvislosti s norimberským procesom. V USA k veľkým
zmenám prispelo hlavne zverejnenie
lekárskej štúdie o neliečenom syfilise
u černochov v Tuskegee (1972), ktorí
neboli vôbec informovaní o tom, že
sú subjektami výskumu. Táto štúdia
preto spustila diskusiu o etike výskumu,
ktorá vyústila do tzv. Belmontovej
správy (1979) sumarizujúcej hlavné
princípy etického zaobchádzania s ľudskými subjektami vo výskume.
Prvou zásadou etického zaobchádzania
s ľudskými subjektami je podľa Belmontovej správy úcta k ľuďom, ktorá súvisí
so schopnosťou autonómne sa rozhodnúť, dobrovoľnou účasťou na výskume
a informovaným súhlasom. Ako príklad
nerešpektovania týchto princípov
sa uvádza štúdia o neosobnom sexe
na verejných miestach z roku 1970.
Sociológ Laud Humphreys v tomto
prípade pozoroval mužov schádzajúcich sa s inými mužmi na verejných

Úcta k ľuďom

Spravodlivosť

Dobročinnosť

Prvou zásadou
etického
zaobchádza
nie s ľudskými
subjektami
je podľa
Belmontovej
správy úcta
k ľuďom,
ktorá súvisí so
schopnosťou
autonómne
sa rozhodnúť,
dobrovoľnou
účasťou na
výskume
a infor
movaným
súhlasom.

toaletách za účelom sexuálneho styku.
Tento výskumník predstieral, že je
jedným z nich, ale prišiel sa len pozerať.
Aj keď niektorým mužom priznal, že
je výskumník a mal s nimi interview,
mnohým z nich svoju skutočnú identitu
zatajil a na základe ich ŠPZ sa s nimi
kontaktoval opäť o rok neskôr, keď
skúmal ich rodinné a náboženské zázemie. Aj v tomto prípade zatajil svoju
totožnosť a navyše sa maskoval, aby ho
nedokázali identifikovať. Humphreys sa
k tomu vyjadril nasledovne: „Ako inak
som mohol urobiť interview s týmito
utajenými deviantmi? Predstierajúc, že
som deviant, som bol schopný pozorovať
ich sexuálne správanie bez toho, aby
som ho rušil. Teraz som sa zase s nimi
mohol porozprávať (často v prítomnosti
ich manželiek) bez toho, aby som ich
prezradil“. Aj keď tento výskum mohol
byť prínosný, nerešpektoval zásadu
dobrovoľnej účasti ľudských subjektov
na výskume (zásadu autonómie).
Novším príkladom nerešpektovania
týchto zásad je výskum harvardských
sociológov z roku 2008 založený na
zberaní a uverejnení dát z Facebooku
(tzv. štúdia T3: Tastes, Ties and Time).
Druhou zásadou etického zaobchádzania s ľudskými subjektami je
snaha o dobročinnosť, ktorá súvisí so
snahou minimalizovať riziko škody pre
zúčastnených a zároveň maximalizovať
ich možné benefity. V súvislosti so
spoločensko-vedným výskumom ide
hlavne o ochranu súkromia a minimalizácie stresu účastníkov výskumu.
Okrem už spomínanej štúdie T3, ktorá
síce neodhalila totožnosť skúmaných
subjektov, zverejnila však informácie,
cez ktoré ich bolo možné nepriamo
identifikovať, je klasickým príkladom
porušenia týchto zásad Stanfordský
väzenský experiment (1971). Psychológ
Philip Zimbardo v rámci tohto
experimentu skúmal dopad zajatia na
ľudskú psychiku. V rámci simulácie
správania dozorcov a väzňov došlo už
po 36 hodinách k výrazným fyzickým
a psychickým ujmám u účastníkov
v rolách väzňov. Keďže však v tej dobe
ešte nemohli stiahnuť svoj súhlas
s výskumom, experiment bol ukončený
až po 6 dňoch.
Poslednou, treťou zásadou etického
zaobchádzania s ľudskými subjektami
je snaha o spravodlivosť, ktorá súvisí

so snahou distribuovať výhody a záťaž
výskumu čo najviac rovnomerne.
Je potrebné zamedziť tomu, aby výhody
prameniace z výskumu pociťovala len
časť účastníkov (napr. výskumníci),
zatiaľ čo nevýhody zase len druhá časť
(napr. pacienti). Ako príklad sa tu
uvádzajú nacistické experimenty na
pacientoch počas druhej svetovej vojny,
alebo tiež už spomínaná štúdia o syfilise
v Tuskegee. V súvislosti so spoločensko-vedným výskumom ide hlavne
o to, vyhnúť sa výskumu rizikových
skupín, ako sú väzni, alebo tiež študenti,
ktorí sa cítia povinní participovať na
výskume.
V Belmontovej správe sa uvádza, že
žiadna z týchto zásad nie je dôležitejšia
ako ostatné. To však znamená, že
v niektorých situáciách môžu byť tieto
tri zásady v konflikte. Napríklad zo
zásady úcty k ľuďom možno odvodiť,
že by sme mali obmedziť zapojenie
detí do výskumu, pretože deti sa
nemôžu rozhodnúť sami. Zo zásady
spravodlivosti však možno usúdiť, že
do štúdie musíme zapojiť deti, aby
mali deti z výskumu tiež úžitok. Veľmi
problematická môže byť hlavne
úmyselná manipulácia subjektov, bez
ktorej by nebolo možné urobiť niektorý
výskum. V tomto prípade má zásada
dobročinnosti väčšiu váhu ako zásada
úcty k ľudom – napríklad manipulácia
sa môže použiť na to, aby sa subjekty
cítili odmietnuté, keď sa skúmajú
účinky sociálneho odmietnutia. Podľa
Belmontovej správy je dôležité, aby sme
sa vždy snažili posudzovať každý prípad
osobitne a dodržiavať všetky tri zásady,
čo najviac je to možné.
Zdroj: https://researchcompliance.
stanford.edu/panels/hs/forms/training/citi . ▪
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Učili sme sa v Haagu
a v Utrechte
o behaviorálnych
experimentoch
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky
Na Ústave verejnej politiky sa nenudíme. Už viac ako rok nás intenzívne
zamestnáva behaviorálna veda.
Pracujeme na aplikovanom výskume
v Prievidzi, spolupracujeme so Živicou
v zlepšovaní ekologických politík na
základných a stredných školách, pomáhame firme IKEA využiť postrčenia
na zlepšenie správania zamestnancov
a od júla 2019 začíname pracovať na
trojročnom výskumnom projekte
APPV o behaviorálnych intervenciách
v slovenských mestách.
V polovici júna sme mali úžasnú
možnosť spoluorganizovať BIT Policy
School pre zamestnancov verejnej
správy, ktorú viedli výskumníčky
z londýnskeho BIT Hannah Behrendt
a Kristína Londáková. Následne sme
sa mali možnosť učiť od tých najlepších
v Haagu a aj v Utrechte.
Už po príchode na letisko a cestovaním
s neuveriteľne presnými, komfortnými
a cenovo dostupnými vlakmi sme mohli
len konštatovať, že úroveň služieb
a infraštruktúry v Holandsku nie je
len iná liga, ale aj iný šport v porovnaní
so Slovenskom. Prvotné chvíle nadšenia z toho, ako všetko ide v Holandsku
plynulo, vystrieda melanchólia, že

Mesto, sme obdi
vovali s povzdy
chom, ako by sa
výborne praco
valo v takýchto
moderných
a pekných
priestoroch.
na túto úroveň sa veru nedostaneme
jednoducho a rýchlo.
Mesto Haag je dôstojné, uhladené
a tamojšie sídla niektorých ministerstiev sme obdivovali s povzdychom, ako
by sa výborne pracovalo v takýchto
moderných a pekných priestoroch.
Prvotná časť nášho programu
začala na ministerstve hospodárstva

a klimatických zmien. Najvyšší
predstavitelia štátnej správy, nielen že
registrujú behaviorálnu vedu, ale jej
aplikáciu pri tvorbe verejných politík
aktívne podporujú. Výsledkom čoho
bolo aj toto podujatie, plne financované
ministerstvom, ktorého účastníci boli
predovšetkým zo západnej Európy.
Východnú Európu sme zastupovali len
my a kolegovia z Poľska.
Úvodná prednáška Ricka van Baarena
a Mattheisa van Leeuwena z Radboud
University Nijmegen rozšírila tradičný
pohľad na postrčenia (nudges) o dôležitosť prvotnej motivácie cieľovej skupiny
a ochoty zmeniť svoje správanie.
Po prednáške nasledovali špecializované panely s témami ako napríklad
o replikácia štúdií, založení behaviorálnej jednotky, zmeny správania
v organizácií, etike postrčení a ochrane
informácií (GDPR) a praktických problémoch spôsobených neochotou úradníkov zdieľať svoje dáta s výskumníkmi
a výskumníčkami. Práve na tomto
poslednom paneli prezentoval Patrik
Pavlovský svoj príspevok založený na
našich skúsenostiach s prácou v Prievidzi na projekte Behaviorálna politika
pre mesto starajúce sa o svojich občanov, na ktorom spolupracuje s Civita
Center.

Následne sme sa presunuli do Utrechtu,
ktoré je na rozdiel od uhladeného
Haagu, podstatne živšie, plné reštaurácií a vinární. Mimochodom, Utrecht je
jedno z najlepších miest na bicyklovanie na svete – v centre mesta prakticky
nestretnete auto, len tisícky bicyklov.
Do Utrechtu sme sa presunuli okamžite na konferenciu WINK spoločne
s časťou účastníkov z Haagu. Mali
sme to šťastie, že sme stihli začiatok
prednášky profesora Eldara Shafira,
spoluautora známej knihy Scarcity
(nedostatok). V tejto knihe Shafir spolu
s kolegami postavili teóriu o nedostatku. Nedostatok (či už ide o málo
času – blížiaci sa deadline, hlad, smäd,
chudoba – či blížiaca sa splátka, ktorú
si nevieme dovoliť) vytvára zmeny vo
vnímaní sveta a vyhodnocovaní informácií. Naše videnie je zúžené a akútne
riešenie nedostatku. Ak sme šialene
smädný alebo hladný, náš mozog
nedokáže riešiť nič iné, len naplnenie
tento potreby. Ak sa nezadržateľne blíži
dôležitý deadline, nevieme premýšľať
o ničom inom len o tomto termíne.
Ak sa blíži splátka, na ktorú nemáme
peniaze, kapacita nášho mozgu sa
sústredí primárne na riešenie tejto situácie. Tento „tunnelling“ môže krátkodobo zvýšiť náš výkon, no z dlhodobého
hľadiska je patologický a vysvetľuje
mnohé zlyhania v rozhodovaní ľudí
v každodenných situáciách.
Konferencia pokračovala zaujímavými prezentáciami experimentov
prevedených v praxi. Napríklad
testovanie účinnosti efektu odstrašenia
od konzumácie tabakových výrobkov,
intervencií cielených na motiváciu ľudí
neznečisťovať verejné priestranstvo,
testovanie miery akceptácie postrčení
vo verejnej politike a mnohé iné. Uistili
sme sa, že terénne experimenty, ktoré
už dnes robíme v Prievidzi a začneme
aj v ďalších mestách, sú naďalej
zastúpené vo výrazne menšej miere
ako laboratórne experimenty. Tešíme
sa, že naša skúsenosť a výsledky budú
o to zaujímavejšie aj pre medzinárodné
publikum!
Projekt Behaviorálna politika pre
mesto starajúce sa o svojich občanov je
financovaný z Európskeho sociálneho
fondu. ▪
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Eva Pavlovičová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Tomáš Malec pochádza z Nového Mesta nad Váhom, je interným
doktorandom na Ústave verejnej politiky, pracuje na Úrade
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, tiež je
poslancom Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom.
Odpovedal nám, ako absolvoval ako člen strany prezidentské voľby
a voľby do Európskeho parlamentu.
Môžeš nám z pohľadu radového člena
politickej strany popísať v akom
režime funguje politická strana pred
voľbami?
Akékoľvek voľby sú pre zodpovednú
politickú stranu určitým vrcholom
v rámci demokratického politického
súboja. Ak by som to mal prirovnať
k športovej udalosti, tak každé voľby sú
finálový zápas o titul. Ak je v jednom
roku viac volieb, ako napr. v tomto
roku, tak je každý ďalší súboj o to
náročnejší. SPOLU – OD síce existuje
necelé dva roky, avšak vybudované
a fungujúce regionálne štruktúry veľmi
uľahčujú postup v kampani na celom
území Slovenska. Neodmysliteľnou
devízou je, že mnoho sympatizantov
je tiež ochotných pomáhať, a preto je
jednou z najdôležitejších úloh politickej
strany kvalitný manažment a riadenie
aktivít a ľudí. Spoľahlivý tím a naň
naviazaní ďalší odhodlaní členovia
a sympatizanti sú tí, vďaka ktorým sa
môžeme prihovoriť ľuďom a ukázať im
iný prístup ku spravovaniu krajiny. Ak
by som mal však odpovedať v skratke
na danú otázku, tak by som povedal, že

politická strana pred voľbami funguje
v pohotovostnom a zodpovednom
režime v každom ohľade, minimálne tá
naša.
Pracoval si aj na kampani v Novom
Meste nad Váhom, kde si poslancom
mestského zastupiteľstva?
V našom okrese, kde robím regionálneho koordinátora strany, je aktívnych
asi dvadsať ľudí, z čoho je asi polovica
členov. Nielen ja, ale každý z týchto
ľudí sa snažil svojou troškou prispieť
k poznateľnosti kandidátov do Európskeho parlamentu, ale najmä sa snažili
hovoriť s občanmi o dôležitosti ísť
voliť. Ako je neslávne známe, volebná
účasť v rámci volieb do Európskeho
parlamentu je na Slovensku dlhodobo
najmenšia v rámci všetkých krajín
Európskej Únie. Samozrejme, cieľom
bolo zvoliť do EÚ parlamentu kandidátov, ktorí sú odborníci jednak na svoje
témy, ale aj na fungovanie európskych
štruktúr. Nemenej dôležitou úlohou
však bolo rozprávať sa s ľuďmi
a vysvetliť im, že Európsky parlament
nie je len byrokratický kolos, ktorý

Tak poďme sa pokúsiť prepojiť teóriu
s praxou. Teória verejnej voľby
spomína aj racionálnu ignoranciu voličov. Je to prípad slovenských volieb
do EP? Aké vidíš ty dôvody nízkej
účasti, z pohľadu toho, kto s voličmi
komunikoval?
Dobrá otázka, ak by som však mal
odpovedať jedným slovom, tak podľa
môjho názoru by bolo odpoveďou:
nie. Racionálna ignorancia voličov
predpokladá, že získavanie relevantných informácií na dobré rozhodnutie
voliča si vyžaduje veľké množstvo času,
čo by sa prvý pohľad mohol zdať ako
legitímny argument. Otázka by však
potom znela, prečo tá istá téza neplatí
v prípade ostatných volieb týkajúcich
sa priamo spravovania Slovenska.
Dokonca voľby do orgánov VÚC mali
o 7 % vyššiu volebnú účasť oproti
voľbám do Európskeho parlamentu.
Popritom si nemyslím, že by štúdium
programu kandidátov do Európskeho
parlamentu bolo pre voliča časovo
a intelektuálne náročnejšie ako napr.
štúdium programu politických strán
pre voľbami do národnej rady Slovenskej republiky, ktoré majú naopak
jednu z najvyšších volebných účastí na
Slovensku. Dôvody sú jednoduchšie.
Slovenský volič nemá, resp. má
minimálnu afiliáciu k európskym inštitúciám a projektu ako celku, za čo môže
jednak nedostatočná informovanosť
zo strany štátu a médií o problematike
EÚ, ale taktiež aj pomerne krátke
členstvo v Európskej Únii v porovnaní
s krajinami západnej Európy. Ako tretí
dôvod, ktorý určite zohral tieto voľby
svoju úlohu, bola dlhodobá negatívna
antikampaň zo strany fašistickej
parlamentnej strany rétorikou, ktorej,
bohužiaľ, mnohí občania načúvajú.
Hovorím o pomenovaní neexistujúcich


pokračovanie na str. 16

►►

Zuzana Čaputová. Zdroj fotografie: https://www.facebook.com/zcaputova/

Rozhovor s Tomášom Malecom, doktorandom Ústavu verejnej politiky

Plán Bratislava – Návod na lepšie mesto, M. Vallo kolektív. Zdroj: https://www.facebook.com/matus.vallo

O posledných voľbách
na Slovensku

nám prikazuje aké zakrivenie majú mať
banány, ale že vďaka Európskej Únii
môžeme žiť a žijeme civilizovanejší
život. Čiže predvolebná kampaň
spočívala v bežnom stretávaní sa
s obyvateľmi, a samozrejme súčasťou
boli aj letáky a. i.. Nakoniec, povolebné
výsledky ukázali, že napr. aj v tak
ľavicovo orientovanom meste a okrese
akým je Nové Mesto nad Váhom je
možné preklopiť "misky váh", nakoľko
u nás koalícia SPOLU-PS vyhrala.
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Ako napísať kvalitnú
diplomovú prácu

VoĽBy do EuRÓPSkEho PaRlaMEnTu
Výsledky podľa národnej strany: 2019 – 2024
Slovensko – Konečné výsledky

Ako si ako aktívny člen strany Spolu-od participoval na prezidentských
voľbách?
Priznám sa, že v prípade prezidentských volieb som sa viac sústredil na
online kampaň, nakoľko som v dobe
pred voľbami nebol zdravotne úplne fit.
Pozornosť by som však opäť upriamil
na ľudí v našom okrese, ktoré robili
štandardnú prácu v rámci okresu,
a teda stretávali sa s občanmi, viedli
rozhovory, roznášali letáky atď..

alEXandRa PolákoVá-SuchaloVá, autorka je odbornou asistentkou Ústavu verejnej politiky
Vráťme sa pár rokov späť a skúsme
spolu zaspomínať na obdobie spred
úVP, kde ste študovali svoje bakalárske
štúdium a prečo pokračovanie na úVP?
Svoje bakalárske štúdium som absolvoval tiež na FSEV, ale na odbore sociálnej
antropológie. Po troch rokoch som však
mal pocit, že by som uvítal zmenu.
Nebolo to však o tom, že by antropológia bola nudná a nebavila ma, pretože
aj tam bolo toho veľa zaujímavého
hlavne z toho pohľadu ako môžeme
nazerať na spoločnosť a rôzne skupiny
v nej a pochopiť ich konanie. Niektoré
predmety mi však po troch rokoch
prišli dosť o tom, že sme sa točili okolo
toho istého a nechcel som to znášať aj
ďalšie dva roky na magistrovi,
preto možnosť skúsiť verejnú politiku
som rád využil.

Zdroj: http://europarl.europa.eu

V čom sa podľa teba líšia z pohľadu
straníckej práce prezidentské voľby od
tých európskych?
Asi by som to rozdelil na dve roviny.
Jedna je praktická a tá druhá spoločensko-politická. Vo svojej podstate, ide
stále o formu súťaže, a teda je dôležité
mať veľa energie, chuti a odhodlania
pracovať. Ak chceš, aby posolstvu
strany, ktorému veríš, uverili aj
občania, tak je nevyhnutné stretávať sa
s ľuďmi a rozprávať sa s nimi. Nikdy nič
nenahradí osobný kontakt a rozhovory,
počúvanie občanov a priamy dialóg.
Je to najnáročnejšia časť kampane,
pretože práca s ľuďmi hoci je obohacujúca, tak je aj veľmi vyčerpávajúca.
Ostatné formy kampane sú už len
podpornými nástrojmi, ktoré sú však
potrebné a vítané. V tejto rovine sú
každé voľby povedzme rovnaké, alebo
minimálne veľmi podobné. Teda ísť za
ľuďmi, rozprávať sa s nimi, predstaviť
svoje idey, vysvetľovať, ale najmä
počúvať občanov a vedieť im odpovedať
a hlavne vysvetliť prečo ste lepší ako
tí druhí. Ak sa na to pozrieme zo
spoločensko-politickej roviny, tak
každé voľby sú špecifické a unikátne.
Komunálne voľby ukázali silu jednotlivých politických strán v regiónoch
a načrtli trend, ktorým sa chcú
občania, noví poslanci a primátori/
starostovia uberať pri spravovaní miest
a obcí. Prezidentské voľby, kde si ľudia
volia najvyššieho ústavného činiteľa,
majú zas obrovský dopad nielen na
spravovanie krajiny z národnej úrovne
z pohľadu hlavy štátu, ale tiež definujú
obraz Slovenska medzi zahraničnými

Rozhovor s Matejom Užákom, absolventom magisterského štúdia na ÚVP

Každé voľby
majú svoje
"povinné jazdy"
a pravidlá, ale
zároveň každé
sú unikátne.
Aj z toho
dôvodu je
politika taká
fascinujúca.

partnermi. Podobným spôsobom by
som mohol pokračovať v prípade volieb
do Európskeho parlamentu, či volieb
do vyšších územných celkov a nakoniec
do národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré nás čo chvíľa čakajú. Z pohľadu
straníckej práce sú však každé z volieb
šprint do kopca, na konci ktorého
treba pridať. Každé voľby majú svoje
"povinné jazdy" a pravidlá, ale zároveň
každé sú unikátne. Aj z toho dôvodu je
politika taká fascinujúca.
Si spokojný s výsledkami?
Áno, určite som. Pozitívny trend
generačnej výmeny politikov sa ukázal
už vo voľbách do VÚC v novembri
2017, pokračoval komunálnymi
voľbami v novembri 2018, pričom bol
potvrdený nielen tohtoročnými prezidentskými voľbami, ale tiež voľbami
do Európskeho parlamentu, kde sme
mali prvýkrát možnosť vidieť výsledky
politických strán v jednotlivých okresoch a mestách Slovenska. Občania
východného Slovenska, Nitry, okresov
a miest Trenčianskeho kraj a. i. si začali
pýtať zmenu v riadení svojej krajiny a to
je úžasné. ▪

Splnilo štúdium na úVP Vaše
očakávania?
Myslím, že môžem úprimne povedať,
že áno. Nebolo to príliš teoretické
učenie sa poučiek, ale zamerané sa
praktické fungovanie verejnej politiky
v reálnom svete. Tiež práca s prípadovými štúdiami priblížilo teóriu s praxou.

Matej Užák, ocenený absolvent ÚVP

nepriateľov, o ponižovaní Slovákov
neznámo kým, o rýchlych riešeniach,
ktoré vlastné ani riešenia nie sú a pod.
Nie sú to vedecké zistenia, ale s týmito
argumentami občanov som sa stretával
najčastejšie.

Spomínate si na nejaké momenty,
aktivity alebo prednášky, ktoré
Vám utkveli v pamäti a rád na ne
spomínate?
Určite simulovanie zastupiteľstva
o dropovi, kde sme každý obhajovali
určitého aktéra a aj takáto forma
hodnotenia a v podstate aj učenia sa
bola veľmi prínosná. Spomínam tiež na
prednášky, keď ku nám zavítali úspešní
absolventi a teraz pracujú na lokálnej
pokračovanie na str. 18

►►
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Promócie absolventov magisterského štúdia 2019

Máte recept na zvládnutie napísania
diplomovej práce na ÚVP pre Vašich
mladších kolegov?
Určite si hlavne vybrať tému, ktorá
ich bude aspoň trošku baviť. Tiež sa
toho radšej skorej pustiť a robiť to po
menších častiach, ako na konci nestíhať.
Rovnako aj zvážiť prístup k dátam,
ktoré sa využívajú v analýze, lebo
niekedy aj celkovo dobre spracovaná
celá téma môže zlyhať na tom, že dáta,
ktoré sme očakávali nezískame alebo
získame ale v obmedzenom počte alebo
v inej forme ako sme chceli.

či národnej úrovni fungovania štátu
a hovoria o tom, čo sa naučili v škole
a čo teraz prakticky využívajú v reálnom svete.
Ktoré boli pre Vás najťažšie momenty
počas štúdia na ÚVP?
Asi zimný semester v poslednom
ročníku. Bolo to obdobie, kedy som
vlastne začínal riešiť diplomovú prácu
a rozmýšľal ako ju uchopiť. Tiež aj na
niektorých predmetoch v škole som
musel opravovať záverečné seminárne
práce a celkovo sa mi tak nedarilo
a nešlo to tak ako som chcel. Vedel som
však, že to musím nejakým spôsobom
spraviť a ukázať hlavne pri diplomovej
práce nadobudnuté vedomosti, čo sa mi
nakoniec aj podarilo.
Našli ste priestor, v ktorom by sa ÚVP
mohlo zlepšiť?
Priblížiť niektoré predmety viac požiadavkám niektorých štátnych orgánov.
Konkrétne poviem príklad, že znalosť
pracovať s dátami v štatistických
programoch, ktoré požadujú niektoré
analytické centrá.

Dostali ste cenu riaditeľky ÚVP za
inovatívnu diplomovú prácu, aj návrh
na cenu dekanky FSEV, môžete nám ju
v krátkosti predstaviť?
V krátkosti to bude náročné, ale skúsim.
Celá moja práca je sústredená okolo
politického konceptu verejného záujmu
(VZ), ktorý sám nemá jednu jasne
ustálenú definíciu, ale rôzne smery
a autori to definujú inak. Začal som
teda teóriou, kde som sa snažil spomenúť hlavných autorov a oblasti, ktoré
hovoria o tom, čo je to VZ. Na konci
teórie prišla dôležitá časť, kde som si
odvodil indikátory, ktoré som potom
využíval aj v analýze, kde som skúmal
dokumenty politických strán a vlády SR.
Výsledkom bolo, ako je využívaný VZ
z pohľadu indikátorov a sledovať ich
frekvenciu používania.
Prečo táto téma?
Hlavne preto, že to bola aj trochu výzva
pozrieť sa na niečo, čo samo o sebe
nemá jasnú charakteristiku a pomôcť
teda aj mojou prácou k tomu, aby
dalo lepšie pracovať s týmto pojmom
a pochopiť ho. Na druhej strane aj
z toho dôvodu, že väčšina politikou

svoje konanie obhajuje, že robia veci
v prospech ľudí a vo VZ.
Ako prebiehala tvorba Vašej diplomovej práce? Aj ste niekedy ľutovali, že
ste si vybrali túto tému?
Nemôžem úplne povedať, že by som
to niekedy priamo ľutoval, lebo som si
tému v podstate sám navrhol a vedel
som teda, čo ma približne čaká. Bolo
však náročnejšie niekedy nájsť, to čo
som chcel kvôli tomu, že tento pojem
je sám o sebe stále málo preskúmaný.
Nepodarilo sa mi napríklad nájsť
podobné výskumy, ktoré by sa podobali
mojej metodológii s indikátormi
a nemohol som si teda porovnať ako
to robili inde. Tvorba však prebiehala
celkom štandardne. Najprv som sa
snažil nájsť, čo najviac literatúry
a potom vybrať to najvhodnejšie. Metodológia tam som dával pozor, aby bolo
všetko dostatočne vysvetlené a popísaný
jasný postup práce. V empirickej časti
som v podstate len systematicky postupoval v analyzovaní dokumentov a dával
pozor, aby mi nič neuniklo a neskreslilo
výsledky, ktoré z toho vyšli.

Keď sme pri závere štúdia, ako spomínate na štátnice a obhajobu DP?
Keďže dopadli pre mňa úspešne a som
už absolventom, tak určite spomínam
na to v dobrom. Najhoršie bolo asi to
čakanie, lebo som išiel až predposledný.
Ako každý som však tiež bol nervózny,
či som sa naučil dostatočne všetky
otázky a akú si vytiahnem. Pri obhajobe
DP to bolo trošku iné lebo tam som
vedel, čo ma čaká a o čom idem hovoriť
a vedel, že nejaká otázka by ma nemala
asi prekvapiť.

Tiež veľmi oceňujem,
ako sa inštitúcia ÚVP
realizuje a pomáha
s projektmi v rôznych
častiach Slovenska
a sama sa snaží
zlepšovať fungovanie
veci verejných.

Dve rýchle otázky.
a. Najobľúbenejší predmet? Prečo?
Veľmi rád spomínam na predmet
Ústavné právo s docentom Gibom.
Vtedy som aj chvíľu rozmýšľal, že prečo
som nešiel študovať právo. Docent
Giba to naozaj vedel perfektne a pútavo
podať každú tému, ktorú sme preberali.
Úplne takým tým presným právnickým
jazykom a prednesom, ktoré boli
o to zaujímavejšie, keď sme preberali
aj aktuálne tému, ktoré sa diali na jar
2018 pri skladaní novej vlády a právomociach jednotlivých orgánov.
b. Najťažší predmet? Prečo?
Nemám nejaký jeden konkrétny, že by
som povedal, že bol najťažší. Ale ak by
som mal vybrať, tak analýza verejnej
politiky bola náročnejšia na zadania,
ale zase sme sa veľa toho naučili.
Ako vnímate ÚVP ako inštitúciu? Čo sa
Vám páčilo na študentskom živote
na ÚVP, čo Vám chýbalo a na čo budete
spomínať?
Páčil sa mi prístup učiteľov, ktorí neboli
nejako úplne nekompromisní, v tom
napríklad, že keď sme nestíhali tak
nemali problém posunúť deadline, ale
na druhej strane jasne vedeli, čo nás
chcú naučiť a čo by sme mali vedieť
z nejakého predmetu. Tiež veľmi
oceňujem, ako sa inštitúcia ÚVP realizuje a pomáha s projektmi v rôznych
častiach Slovenska a sama sa snaží
zlepšovať fungovanie veci verejných.
Čo sú Vaše plány do budúcna?
Chvíľu oddychu a letné prázdniny.
A potom začať na nejakej pracovnej
pozícii, ktorá ma bude aspoň trochu
baviť, bude to dávať určitý zmysel
a z časti to bude aj kreatívne pre mňa.
Presne však neviem aká pozícia by to
mala byť. Som však otvorený aj práci vo
verejnom aj súkromnom sektore a ďalej
budem zvažovať už podľa konkrétnej
ponuky, čo sa mi podarí. ▪
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REPORTÁŽ

10. Public Policy Book Club

naznačujú, že nesprávne/zlé správanie
sa šíri ako vírus a vzorce správania sa
replikujú v príslušnom kontexte. Existuje tak riziko, že „v pokazenom košíku“
sa nakazí aj relatívne zdravé ovocie.
Čiže ak na súd, kde je časť sudcov
náchylná ku korupčnému správaniu
alebo k nízkej produktivite práce prídu
noví sudcovia, tak zaužívané prístupy
sa môžu replikovať. Takéto riziko
existuje aj na slovenských sudoch.

Spoločné pozeranie dokumentárneho filmu Nemoc tretej moci a diskusia na tému
Kvalita súdnej moci

Po roku 1989 čelilo
Slovensko tomu,
ako sa vysporiadať
s existujúcimi sudcami,
teda tými, ktorí pôsobili
na slovenských sudoch
a súdili počas socializmu.
Na Slovensku nenastala
ani nemecká ani
gruzínska skúsenosť
s plošnou výmenou
sudcov po zmene
režimu. Dochádzalo
skôr k systémovým,
štrukturálnym zmenám,
ktoré mali meniť
motivácie sudcov.
Zároveň do sudcovského
stavu boli prijímaní noví
sudcovia, absolventi
právnických fakúlt na
Slovensku.

Zdroj: tyzden.sk

Emília Sičáková-Beblavá, Eva Pavlovičová, Katarína Staroňová, Ústavu verejnej politiky

Aká je nevyhnutná miera autonómie
sudcov a ako majú byť nastavené
vzťahy k exekutívnej a legislatívnej
moci? Boli systémové zmeny správne
a dostatočné? Majú dané zmeny vplyv
na kvalitu rozhodovania a produktivitu
práce na súdoch? Pripravujú univerzity
dostatočne odborne a hlavne morálne
podkutých adeptov na pozície sudcov?
O týchto a ďalších otázkach sme na
Ústave verejnej politiky diskutovali
tento semester, konkrétne 20. marca,
a to v rámci v poradí už 10. PPBC.
Jedným z dôvodov bola skutočnosť, že
práve v NR SR prebiehala voľba sudcov
Ústavného súdu SR. Naše stretnutie
sme začali spoločným pozeraním
dokumentárneho filmu Nemoc tretej
moci autorky Zuzany Piussi z roku
2011, ktorý uviedol jeho producent doc.
Róbert Kirchhoff. Na tomto premietaní
sa zúčastnila aj jedna z hostí našej
nasledujúcej besedy a to konkrétne
JUDr. Katarína Javorčíková, emeritná
sudkyňa Krajského súdu v Bratislave.
JUDr. Javorčíková mala osobnú
skúsenosť s tým, ako exekutívna moc
zasahovala do výkonu súdnej moci a aj
to bolo jedným z dôvodov, prečo spolu
s ďalšími sudcami, ktorí neboli spokojní
s tým, ako je definovaná a vykonávaná súdna moc založili občianske

združenie Za otvorenú justíciu. Tento
dokumentárny film pojednával
o čiernych dierach v slovenskej justícii
a o stave práva na Slovensku. Film zo
zákulisia slovenského súdnictva je tiež
esejou o formách moci, ktorá sa stiahla
do ústrania, aby si neskôr dala nové
meno – spravodlivosť.
Do našej diskusie prijal aj pozvanie
a z Košíc medzi nás prišiel emeritný
sudca Ústavného súdu SR doc. Ladislav
Orosz, ktorý v súčasnosti pôsobí na
Právnickej fakulte Univerzity Pavla
Šafárika v Košiciach. Okrem skúsenosti z práce na Ústavnom súde SR sa
podelil aj o svoje poznatky z práce na
fakulte, kde vychovávajú nových sudcov,
advokátov a notárov. Jeho skepticizmus
v tejto oblasti zdieľala aj bývala ministerka spravodlivosti doc. Lucia Žitňanská, ktorá sa tiež podieľa na výchove
ľudí vstupujúcich do právnych profesii
na Slovensku, konkrétne na právnickej
fakulte v Trnave. Diskusiu sme začali
úvahou o tom, čo si predstavujú naši
hostia pod dobrým sudcom. Zhodli sme
sa na tom, že dobrý sudca má byť nielen
odborníkom, ale mal by mať aj silnú
osobnú integritu. Kým však odbornosť
je relatívne ľahko merateľná, s integritou a jej merateľnosťou je to oveľa
náročnejšie. Výskumy správania totiž

Bývala ministerka spravodlivosti
Lucia Žitňanská sa pokúšala tieto
otázky riešiť napr. prostredníctvom
štruktúrovania výberových konaní
nových sudcov komisiou, kde v komisii
môžu byť aj ne-sudcovia. Napriek systémovým zmenám, ktoré boli postupne
zavádzané, vnímanie sudcov je stále
problematické a otázky integrity výberových konaní otvára aj výskum Samuela Spáča z Masarykovej univerzity
a TIS, ktorý poukazuje na reprodukciu
súdnych elít a riziko rodinkárstva na
súdoch.
Naša diskusia tak ukázala, že po takmer
30 rokoch od zmeny režimu, stojí pred
nami ešte veľa práce na zlepšovaní
spravodlivosti a právneho štátu na
Slovensku. Dôležitú úlohu môžu zohrať
aj univerzity a to pri výskume stavu
a navrhovaní systémových opatrení,
ďalej pri výchove nových sudcov ako aj
pri pomoci pri implementácií riešení
do každodennej praxe sudov. ▪
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POZVÁNKA

Politics of Bureaucracy:
The roles of top public officials
in turbulent times
Trans-European Dialogue TED2020 Conference

verejnej politiky v spolupráci s Euro
pean Group for Public Administration
(EGPA) a Network of Institutes and
Schools of Public Administration in
Central and Eastern Europe (NISPAcee)
organizovať konferenciu na tému
Politics of Bureaucracy: The Roles of Top
Public Officials in Turbulent Times. Ide
o 11. ročník konferencie Trans-European Dialogue TED2020 Conference
s menším počtom účastníkov (do 50),
ktorí sa zapoja prostredníctvom
diskusných príspevkov alebo „briefov“.
Konferencia sa bude zaoberať aktuálnou a zaujímavou témou zameranou na
rôzne aspekty problematiky rolí vysokých štátnych úradníkov. Je tematicky
rozdelená do šiestich oblastí a síce:
1. Kariérne dráhy vysokých štátnych
úradníkov
2. Profesionalizácia
3. Roly a úlohy vysokých štátnych
úradníkov
4. Zúčtovateľnosť a legitimita
5. Poradenstvo pre tvorbu politiky
6. Verejná hodnota
Potenciálni účastníci sa v súčasnosti
(do 29. 9. 2019) môžu registrovať
so svojimi návrhmi (abstraktmi
alebo briefmi) do jednotlivých tém.
V druhej polovici októbra budú
oboznámení úspešní účastníci, ktorí
budú mať vo februári 2020 unikátnu
možnosť diskutovať svoje poznanie
a skúsenosti s európskymi vedeckými

Fotografia z príprav konferencie

12. – 13. fEBRuáRa 2020 bude Ústav

a akademickými špičkami ako
Tobias Bach z Univerzity v Osle, Jan-Hinrik Meyer-Sahling z Univerzity
v Nottinghame, Külli Sarapuu z Technickej univerzity v Talline, Michal
Sedlačko z viedenskej univerzity
aplikovaných vied FH Campus Wien,
Sylvia Veit z Kasselskej univerzity
a v neposlednom rade Arnošt Veselý
z Karlovej univerzity v Prahe.

VšETky PoTREBnÉ infoRMáciE ako
aj registračný formulár sú na stránke
www.ted2020.eu. ▪
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