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Editorial
Je fascinujúce, ako šestnásťročné
dievča ohromilo svet. A nie je to
žiadna spevácka, alebo filmová
hviezda. Je to študentka strednej
školy, ktorej sa neľúbi, čo sa deje
s našou planétou. Minulý rok sa
rozhodla, že sa na to všetko nebude
už len prizerať. Odmietla chodiť
do školy a vyhlásila tzv. klimatický
štrajk. Jej príbeh najprv zarezonoval
vo Švédsku, ktoré má slabosť na
silné a odhodlané mladé ženy. Je to
predsa krajina Pipi dlhej pančuchy
a Lisbeth Salander. A stalo sa niečo,
čo možno nikto nečakal. Toto dievča
inšpirovalo masy po celom svete
a o rok neskôr už Greta Thunberg
vystupuje v Organizácii spojených
národov a hovorí do uší celého
sveta. A nehovorí príjemne. Vyčíta

svetovým lídrom, že sa nesnažia
dostatočne chrániť našu planétu.
Vystupuje sebavedome a jasne,
možno až tak, že raz sa budeme o jej
príhovore učiť ako o významnej
historickej udalosti. Zaujímavé
je tiež sledovať, čo toto dievča
spôsobuje v našej spoločnosti. Sú
ľudia, ktorí ju bezhranične obdivujú,
a potom takí, ktorí jej vyčítajú veci
s ničím nesúvisiace. Čo je podľa
mňa osobne dôležité, je to, že boj za
ochranu životného prostredia dostal
svoju tvár. Greta Thunberg nechcela
byť celebritou, ona len jednoducho
nechápe, prečo toľko rozprávame
o ničení prírody a nič s tým
nerobíme. Či je to len naivné dievča,
ktoré nerozumie, ako funguje svet,
nie je podstatné. Skutočne dôležité

je to, že sa pre to rozhodla niečo
urobiť. Greta nemusí mať úplnú
pravdu, nemusí veci vidieť úplne
tak, ako sú. Ja na nej obdivujem,
že sa rozhodla niečím svojím do
tohto boja prispieť. A to, že sa
stáva symbolom globálnej ochrany
životného prostredia, je podľa mňa
úžasné. Znamená to, že s ňou veľa
ľudí súhlasí, aj keď do toho nejdú
s takou vervou ako ona. Znamená
to, že každý z nás môže niečo zmeniť,
aj keď si môžeme pripadať na prvý
pohľad bezmocní. Znamená to, že
tomuto svetu skutočne záleží na
stave našej planéty. A ja dúfam, že
sa vďaka tomu táto agenda stane
prioritou.
Tomáš Michalek, šéfredaktor ppN
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Z obsahu tohto čísla
V tomto čísle PPN sa porozprávame
s dvoma zaujímavými ľuďmi. Prvým
je bývalý sudca Ústavného súdu SR
Ladislav Orosz, ktorý nám priblíži
fungovanie tejto dôležitej inštitúcie,
ktorá sa v uplynulom období dostala do
veľkej pozornosti verejnosti, a to hlavne
v súvislosti s problémovou voľbou
nových sudcov. V druhom rozhovore
Vám predstavíme nášho absolventa
Oskara Dvořáka, ktorý nám povie
o svojej kariére po skončení vysokoškol‑
ského štúdia. Ďalej v čísle nájdete repor‑
táž našej študentky Klaudie Šupákovej
o jej letnej stáži na Ministerstve život‑
ného prostredia. V druhej reportáži sa
zase niečo dozviete o konferencii siete
EGPA, ktorej sa v lete zúčastnil náš
kolega Matúš Sloboda. V tomto čísle sa
tiež dočítate, ako náš čerstvý absolvent
Tomáš Malec hodnotí svoje doktorand‑
ské štúdium a čo si na ňom cení najviac.
Prinášame Vám tiež recenziu našej pub‑
likácie Spravovanie miestnych samo‑
správ (Prečo, čo a ako?), ktorá je jedným
z plodov výskumu, ktorému sa na ÚVP
dlhodobo venujeme. Na záver nebude
chýbať odporučenie filmu, ktorý nás
v poslednej dobe veľmi zaujal. Dúfam, že
sa Vám toto číslo nášho časopisu bude
ľúbiť a nájdete v ňom inšpiráciu a dobré
čítanie. ▪

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. ▪

Študentom u nás
prednášajú aj ľudia
z praxe

úvp na cestách
Technologický inštitút (TUT) v Tallin‑
ne patrí medzi najlepšie pracoviská
v Európe. Matúš Sloboda tam v októbri
prednášal a prezentoval aj náš výskum
o súťaživosti vo voľbách a zároveň sa
zúčastnil aj na konferencii k projektu
#TROPICO, na ktorom spolupracu‑
jeme. Na FSEV sa neustále snažíme
zlepšovať a práve TUT v Talline nás
vie inšpirovať v tom, ako univerzita
z východného bloku môže hrať prvú
ligu, nielen čo sa týka vedy, učenia, ale aj
vybavenia univerzity.
O školení štátnych zamestnancov
v „evidence‑based policy‑making“
v Gruzínsku sme písali už pred rokom.
V septembri tohto roku sa opäť stretli
hlavní tvorcovia exekutívneho progra‑
mu, aby na základe spätnej väzby
program doladili a dopracovali prípa‑
dové štúdie z regiónu. Skúsení gruzín‑
ski tréneri Nodar Tangiashvili, Nana
Macharashvili, zakladateľ „evidence
‑based unit“ vo Veľkej Britanii Phil
Davies a doc. Katarína Staroňová. ▪

úvp v médiach
Rada pre štátnu službu začala svoju
činnosť začiatkom roka 2018. Jej úlohou
je okrem iného vykonávanie dohľadu
nad dodržiavaním princípov štátnej
služby a Etického kódexu štátneho
zamestnanca, vypracúvanie správy
o stave a vývoji štátnej služby, návrh
zmien Etického kódexu štátneho
zamestnanca, alebo aj vybavovanie
písomných podnetov o porušení štátnej
služby. Ako vyzerá práca rady pre
štátnu službu v praxi, bol v októbri
na predmete „Riadenie ľudských
zdrojov vo verejnom sektore“ predniesť
Maroš Paulini. Na predmete politicko
‑administratívne vzťahy medzi našich
študentov zase zavítala Monika Filipová,
zakladateľka iniciatívy Dobrý úradník,
s ktorou naši študenti diskutovali
o zmenách organizácii v štátnej a verej‑
nej správe. ▪

„Samozrejme, politická ambícia je
niečo, čo sa vyvíja od detstva. Naprí‑
klad či rodičia dieťa motivujú k tomu,
aby zastávalo volené pozície už v tom
veku. Napríklad v nejakej zastupiteľskej
forme v rámci školy. Pravda je, že ženy
sú v politickej ambícii znevýhodňované
už v útlom veku,“ hovorí v rozhovore pre
portál Aktuality.sk náš kolega Matúš
Sloboda. ▪

Promócie ÚVP
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Behaviorálne intervencie
pre miestne samosprávy

Podcast úvp
V novembri sme začali spoluprácu
s podcastovým štúdiom Zvukolam
a zverejnili prvú časť podcastu Verejne
o politike. V podcaste s názvom Od
poddaného k občanovi si môžete vypo‑
čuť prof. Emíliu Sičákovú‑Beblavú
a doc. Katarínu Staroňovú. Podcast
nájdete na tejto adrese: http://podcast.
zvukolam.sk/verejnapolitika. ▪

Komunitný plán
poskytovania sociálnych
služieb pre Karlovu Ves

Ocenenie zakladateľa úvp
BIMS je skratka, pod ktorou označujeme
projekt Behaviorálne intervencie pre
miestne samosprávy. Naš behaviorálny
tím sa v priebehu septembra a októbra
stretol s viacerými predstaviteľmi miest‑
nej samosprávy v našom hlavnom meste
a diskutoval o oblastiach, s ktorými
by vedela pomôcť behaviorálna veda.
Spoločne budeme pracovať na viacerých
experimentoch s cieľom zlepšiť kvalitu
ich činnosti a hlavne kvalitu života obča‑
nov. Stretli sme sa tak s predstaviteľmi
magistrátu hl.m. Bratislava, ale aj viace‑
rých bratislavských mestských častí ako
Staré Mesto, Nové Mesto a Karlova Ves.
Behaviorálne intervencie vedia robiť
naše okolie krajším. Spoločne s Inštitút
environmentálnej politiky, bratislavskou
mestskou časťou Staré Mesto a firmou
OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) pracu‑
jeme od septembra na behaviorálnom
experimente, ktorého cieľom bude
znížiť znečistenie okolia smetných košov.
Príprava intervencie si vyžaduje poznať
aj názory pánov, ktorí sú s týmto problé‑
mom konfrontovaní každý deň.
Nespolupracujeme však len s verej‑
ným sektorom. Teší nás, že o beha‑
viorálne inovácie má záujem aj IKEA
Bratislava, s. r. o., kde sme v októbri tiež
pracovali na finalizácií dizajnu experi‑
mentov spoločne s kolegami z CEEV
Živica. ▪

Veľmi nás teší, že v septembri pri príle‑
žitosti 100. výročia založenia Univerzity
Komenského dostal pamätnú medailu
aj náš dlhoročný kolega a spoluzakla‑
dateľ Miroslav Beblavý. Aj vďaka jeho
pedagogickej činnosti (niektoré pred‑
mety sú doteraz vyučované zo zákla‑
dov, ktoré položil on), vedeckej činnosti
(svojho času najproduktívnejší na našej
fakulte a medzinárodne uznávaný vedec
vo verejnej politike a ekonómii) a medzi‑
národným výskumným projektom je
Ústav verejnej politiky na kompara‑
tívnej úrovni ako podobné pracoviská,
napr. School of Public Policy na Stre‑
doeurópskej univerzite, ďalej v Talline,
v Budapešti či v Brne, ale aj vo Viedni či
Berlíne. ▪

Spoločne s Inštitút SGI pracujeme na
komunitnom pláne poskytovania sociál
nych služieb pre Karlovu Ves, ktorý je
podporený programom Active Citizens
Fund – Slovakia, zameraného na posil‑
nenie občianskej spoločnosti, podporu
aktívneho občianstva a zlepšenie posta‑
venia zraniteľných skupín na Sloven‑
sku. Cieľom je priniesť lepšie služby
pre všetkých, no najmä pre seniorov,
mamičky s deťmi a ľudí so zdravotným
znevýhodnením.
V októbri sme zbierali dáta v teréne na
Karloveských hodoch. Zaujímali nás
názory obyvateľov na poskytovanie
služieb mestskou časťou. Rozprávali
sme sa aj s opatrovateľkami o tom, ako
danú problematiku vidia ony. V okolí

Molecovej ste mohli stretnúť členov
nášho tímu, ktorí osobne priblížili obyva‑
teľom Karlovej Vsi komunitné pláno‑
vanie a popritom zisťovali ich názory.
Dotazníky o tom, ako vnímate problémy
v tejto mestskej časti, ako by mala pomá‑
hať rôznym skupinám obyvateľov a ako
by ste chceli byť o tejto téme informo‑
vaní, bolo tiež možné vyplniť online alebo
v Karloveských hodinách a hodiť do zber‑
nej urny na miestnom úrade, pobočke
Slovenskej pošty, či v zapojených školách
a škôlkach.
Ďalší zo série workshopov pre miestny
úrad Karlova Ves sa venoval využitiu
behaviorálnych poznatkov pri tvorbe
rozhodnutí v samospráve. V októbri náš
kolega Matúš Sloboda spoločne s Inšti‑
tútom SGI viedli workshop pre Karlovu
ves, na ktorom ste sa napr. mohli dozve‑
dieť, ako inšpirovať ľudí, aby namiesto
eskalátoru použili schody (realizovali
v Mindworx). Iným úspešným príkla‑
dom z Kodane sú zelené stopy vedúce
ku smetným košom, vďaka ktorým ľudia
menej hádzali smeti na zem. Aj účast‑
níci workshopu prišli s nápadmi, ako
uplatniť poštuchnutia priamo v Karlo‑
vej Vsi napríklad na riešenie vandalizmu,
navigácie klientov na miestnom úrade
a riešení internej komunikácie na úrade.
Vieme, že na sociálne služby sa musíme
pýtať predovšetkým tých, ktorých sa
najviac týkajú. Ďalšej skupinovej disku‑
sie sa preto v novembri zúčastnili seniori
z Karlovej Vsi. Dozvedeli sme sa, že by
ocenili viac miest, kde by sa mohli stretá‑
vať, privítali by vznik denného stacionára
a penziónu pre seniorov aj s ubytova‑
ním a napríklad na Karloveskej ulici im
chýbajú lavičky na oddych. Dáta získané
v diskusii nám poslúžia na analýzu pre
komunitný plán sociálnych služieb,
ktorý pre Karlovú Ves tvoríme spolu
s Inštitútom zdravotnej politiky.
Na základe výskumu vytvoríme vďaka
podpore grantového programu Active
Citizens Fund – Slovakia aj manuál, aby
sa mohli inšpirovať aj ďalšie samosprávy.
Zdroj: https://www.governance.sk/
komunitny‑plan/ ▪

Pokračovanie filmu
Nemoc tretej moci

Nemoc tretej moci je veľmi zaujímavým
dokumentom o stave súdnictva na
Slovensku. Po rokoch sa ho autorka
Lucia Piussi rozhodla zaktualizovať.
Súčasťou pokračovania dokumentu
bude aj diskusia so študentami o stave
slovenského súdnictva, ktorú v októbri
viedli doc. Giba a JUDr. Javorčíková.
Sme radi, že môžeme byť súčasťou
tohto projektu. Je dôležité rozprávať sa
o problémoch, ktoré naša krajina má. ▪

Premietanie filmu
Skutok sa stal

Public Policy Book Club má novú
podobu! Spojili sme sa s Ústavom
európskych štúdií a medzinárodných
vzťahov FSEV a budeme vám spoločne
celý akademický rok prinášať kvalitné
filmy a diskusie! Začali sme už
8. októbra premietaním slovenského
dokumentárneho filmu Skutok sa
stal. Diskutovať prišli režisérka filmu
Barbora Berezňáková, ktorá okrem
iného režírovala aj film venovaný
okupácií Československa v 68. roku,
Spýtaj sa vašich, a investigatívna novi‑
nárka Ľuba Lesná, ktorá pred rokom
1989 pracovala ako divadelná kritička,
po Nežnej revolúcii ako novinárka
a politická komentátorka medzi iným
v Rádiu Slobodná Európa, či Slovenskej
televízii. Zaoberala sa najmä kauzami,
z ktorých bola dôvodne podozrivá
Slovenská informačná služba. Film
Skutok sa stal podáva správu o stave
našej krajiny cez životný príbeh a vzťah
troch kamarátov – Oskara Fegyveresa,
Róberta Remiáša a Petra Tótha. Tento
film sprostredkuje návrat do blízkej
minulosti Slovenska cez konkrétny
príklad najväčšej spoločenskej kauzy
deväťdesiatych rokov. ▪
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Moje doktorandské
štúdium na ÚVP

Noví doktorandi

Tomáš Malec, autor je absolventom doktorandského štúdia na ÚVP

Ing. Dagmar Gombitová
Dagmar Gombitová absolvovala
Chemicko‑technologickú fakultu
Slovenskej technickej univerzity v Brati‑
slave (1985) a Verejnú politiku na FSEV
UK v Bratislave (2008). Pracovala
na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
a CHTF STU v Bratislave. Z akade‑
mickej sféry prešla na pozíciu konzul‑
tanta. V roku 1993 začala pracovať
na realizácii projektov EÚ. Od janu‑
ára 1997 sa zaoberá monitorovaním
a hodnotením, začínajúc s predvstu‑
povými programami EÚ a pokračujúc
množstvom ďalších intervencií dono‑
rov v rôznych oblastiach. Sústredila
sa tiež na školiace a tréningové akti‑
vity v oblasti monitorovania a evaluá‑
cie. Naviac sa venuje metodologickej
podpore, kontrole kvality a riadeniu
evaluačných tímov a zadaní. Dagmar
iniciovala vznik Slovenskej evaluačnej
spoločnosti a podieľa sa na jej činnosti.
Je autorkou prvej slovenskej príručky
o monitorovaní a hodnotení, editor‑
kou publikácií o monitorovaní a hodno‑
tení, členkou Európskej evaluačnej
spoločnosti a Medzinárodnej spoloč‑
nosti pre hodnotenie rozvojovej pomoci
IDEAS. V rámci doktorandského štúdia
sa venuje behaviorálnej ekonómii
z pohľadu využitia expertných metód
v rozhodovaní so závažnými dôsledkami
vo verejných politikách.

JUDr. Bc. Pavel Štukovský
Je absolventom magisterského štúdia
na Paneurópskej vysokej škole v Brati‑
slave, v študijnom odbore právo (2011)
a bakalárskeho štúdia na Vysokej škole
ekonómie a managementu v Prahe
v študijnom programe ekonomika
a management (2012).
V roku 2019 na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
zložil rigoróznu skúšku a obhájil rigo‑
róznu prácu na tému Likvidácia obchodnej spoločnosti.
Po skončení štúdia pôsobil ako exekú‑
torský koncipient. Od roku 2013
do februára 2019 pracoval vo Všeobec‑
nej zdravotnej poisťovni, kde sa veno‑
val najnáročnejším prípadom z oblasti
správneho, medicínskeho a obchod‑
ného práva. Spoločnosť taktiež zastupo‑
val v súdnych sporoch. Bol zodpovedný
za posudzovanie rozsahu sprístup‑
ňovaných informácií tretím subjek‑
tom. Od roku 2018 vykonával funkciu
zodpovednej osoby v zmysle Nariade‑
nia GDPR a bol vlastníkom projektu,
ktorého úlohou bola komplexná
procesná a vecná implementácia naria‑
denia GDPR v najväčšej zdravotnej
poisťovni na Slovensku.
V rámci vlastného podnikania sa venuje
projektovému riadeniu, problema‑
tike zakladania a likvidácií spoločností
a nastavovaniu biznis modelov podnika‑
nia pre malé spoločnosti.
Pôsobí ako interný doktorand na Ústave
verejnej politiky Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komen‑
ského v Bratislave, kde venuje proble‑
matike sociálnych podnikov v kontexte
verejných politík a sociálnej reality.

Mgr. Róbert Martin Hudec
Róbert Martin Hudec absolvoval magis‑
terské štúdium na Ústave verejnej poli‑
tiky (2019). Počas strednej školy začal
so súťažným debatovaním a neskôr
pôsobil ako dobrovoľník na viacerých
pozíciách v rámci Slovenskej debatnej
asociácie. Počas bakalárskeho štúdia
ktoré absolvoval na Ústave európ‑
skych štúdií a medzinárodných vzťahov
FSEV UK sa začal venovať aj politic‑
kému občianskemu aktivizmu a stážo‑
val v kancelárii prezidenta SR.
Na Ústave verejnej politiky sa pod vede‑
ním doc. Kataríny Staroňovej, PhD.
venuje problematike politicko
‑administratívnych vzťahov na ústred‑
ných orgánoch štátnej správy. ▪

Rozhodnutie ísť na doktorandské štúdium sa vo mne
rodilo postupne. Po prvom ročníku magisterského
štúdia absolvovaného na ÚVP som mal v pláne
zamestnať sa na Ministerstve vnútra SR, konkrétne
na sekcii verejnej správy a týmto spôsobom pretaviť do
praxe vedomosti, ktoré som počas štúdia nadobudol.
Zahraničný študijný pobyt vo Vilniuse však zmenil môj
názor a počas pobytu v zahraničí som sa rozhodol, že
chcem zväčšiť svoje vedomosti o verejnej politike, chcem
si taktiež zlepšiť „soft skills“, čo počas pedagogickej časti
doktorandského štúdia každého doktoranda neminie,
taktiež som chcel ostať na fakulte, nakoľko som sa
tam cítil dobre, ale v neposlednom rade som sa chcel
stať odborníkom vo vybranej oblasti verejnej politiky
čomu okrem iného slúži práve doktorandské štúdium.
Tak som si podal prihlášku na štúdium, konkrétne
na tému Štrukturálne reformy verejnej správy na
Slovensku u prof. Emílie Sičákovej-Beblavej, prešiel som
prijímacím konaním a v septembri 2016 doktorandská
cesta začala.

Doteraz si spomínam na prvé týždne
doktorandského štúdia, kedy som bol
„bombardovaný“ niekoľkými emailami
denne ohľadom rôznych vecí ako
zhromaždenie literatúry ohľadom
mojej témy, ohľadom predmetov, ktoré
som mal s mojou školiteľkou na starosti,
ohľadom stretnutí na našom ústave,
či emaily týkajúce sa konferencií
a publikácií. Priznám sa, že práve dve
posledné oblasti boli pre mňa náročné,
nakoľko som nebol typ študenta, ktorý
si sadne a píše, ale skôr ten, ktorý si
vypočuje a ide danú vec vyskúšať hneď
do praxe. Prvý semester štúdia bol
však venovaný práve zdokonaľovaniu
mojich, resp. našich doktorandských
zručností v oblasti písania vedeckých
článkov a prezentačných schopností, na
čom si naša fakulta dáva veľmi záležať.
(Aj preto je už niekoľko rokov po
sebe hodnotená ako najlepšia fakulta
v oblasti sociálno-vedných odborov.)
Jedným z niekoľkých povinných
predmetov, ktoré ma neminuli, bol
aj predmet Moderné teórie riadenia
spoločnosti. Tak ako som na začiatku
štúdia hundral na to, že musíme mať
predmety, tak o to viac som bol na
konci semestra spokojný, že sa tak
stalo, pretože tento predmet mi dal
mnoho. Venovaný bol analýze odbornej
knihy na konkrétnu tému, pričom
jeden z doktorandov prezentoval obsah
a druhý oponoval (a ďalší týždeň vice
versa). V danom období bolo toho
toľko, že som prečítal za týždeň 3 knihy
potrebné pre štúdium, na to si pamä‑
tám doteraz. Každopádne dúfam, že sa
skladba predmetov pre doktorandov
nezmení, maximálne sa posilní,


pokračovanie na str. 8

►►
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pretože mi veľmi veľa dala v oblasti
analýzy textov, koncipovania vecných
argumentov a schopnosti argumen‑
tačne obstáť aj v ťažších debatách.

SR pre investície a informatizáciu, na
sekcii riadenia informatizácie. Neskôr
som prešiel na Úrad splnomocnenca
vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, kde som sa venoval viac
participácii občanov na tvorbe verej‑
ných politík. Aby toho nebolo málo, tak
som sa v poslednom roku štúdia stal
poslancom Mestského zastupiteľstva
v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ
pochádzam. Na jednej strane som
dokázal zužitkovať vedomosti z praxe
v škole, alebo zo školy v praxi, na druhej
strane to bolo určite náročnejšie. Vždy
mi však pomohol ľudský prístup mojej
školiteľky a ten si doteraz cením.

Neodmysliteľnou súčasťou doktorand‑
ského štúdia sú však, samozrejme,
publikácie a na to naviazané
konferencie, ktoré majú doktorandi
zrejme najradšej, ak si odmyslíme
prezentačnú časť. Mnohé konferencie
sú v zahraničí, ak sa bavíme o tých
kvalitnejších, a teda to znamená
cestovanie, spoznávanie nových krajín,
miest a ľudí, čo je len pridaná hodnota
v rámci štúdia. Elementárnou súčasťou
je zvyšovanie vedomosti o problematike
svojej oblasti bádania, ale nemusíme
si klamať, doktorandi sa vždy tešia na
neformálny program po konferencii.
Osobne som bol na niekoľkých zahra‑
ničných konferenciách ako napr. v Iasi
v Rumunsku, či v Brne alebo Hradci
Králové, pričom som prezentoval aj
na niekoľkých slovenských. NISPAcee
v Iasi v Rumunsku bola však v každom
ohľade pre mňa veľmi zaujímavá či už
z pohľadu prezentácie na zahraničnom
fóre za účasti vedcov a doktorandov
mnohých krajín sveta, ale taktiež som
bol napr. prvýkrát v Rumunsku, ktoré
určite odporúčam navštíviť.
Moje doktorandské štúdium bolo
však miestami dosť náročné, nakoľko
som bol niekoľko mesiacov vyradený
z normálneho režimu kvôli hospitali‑
zácii, taktiež som popri štúdiu väčšinu
času pracoval. Musím sa priznať, že
po skúsenostiach, ktoré so mnou
zdieľali iní doktorandi z iných univerzít,
doktorandské štúdium na ÚVP je veľmi
liberálne v pozitívnom slova zmysle. Za
to môžem byť ja a aj ostatní doktorandi
vďační riaditeľke ÚVP, mojej školiteľke
prof. Sičákovej-Beblavej a doc. Staro‑
ňovej, ktoré rozumejú modernému
spôsobu riadenia inštitúcií, o čom,
samozrejme, aj prednášajú a k čomu
vedú svojich študentov. Teda bolo na
mne, aby som si upratal čas, pričom
som mal jasne stanovené povinnosti.
Ak som ich zvládal, tak práca v odbore
bola len pridaná hodnota pre mňa
a pre štúdium. V mojom prípade
dvojnásobne, nakoľko sa moja
dizertačná práca špecifikovala na tému
e-Governmentu na úrovni miestnych
samospráv a zároveň som istú dobu
pracoval na Úrade podpredsedu vlády

Čo však mňa najviac bavilo a čo som
si zároveň najviac vážil, bol prístup
pedagógov nášho ústavu smerom
k študentom. Berú študentov ako
magisterského, tak aj doktorandského
štúdia ako rovnocenných a to sa
odrážalo aj v interaktivite s nimi počas
pedagogického procesu. Nehovoriac
o tom, že moderný prístup v učení ja
na ÚVP považovaný za alfu a omegu, čo
ocenili viacerí či už odborní asistenti,
alebo študenti z iných fakúlt po absol‑
vovaní našich hodín.

Čo však mňa
najviac bavilo
a čo som si
zároveň najviac
vážil, bol prístup
pedagógov nášho
ústavu smerom
k študentom.

Po troch rokoch doktorandského
štúdia a po dvoch rokoch magister‑
ského štúdia môžem povedať len toľko,
že na Ústav verejnej politiky a na celú
Fakultu sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Brati‑
slave nezanevriem ani po rokoch
a veľmi rád sa tam vždy budem vracať.
Aktuálne pracujem na Magistráte
hlavného mesta SR Bratislavy ako
splnomocnenec primátora pre poslan‑
cov Mestského zastupiteľstva, zároveň
vykonávam mandát poslanca Mest‑
ského zastupiteľstva, veľmi ma to baví
a každý jeden deň využívam skúsenosti,
ktoré som nadobudol počas môjho
doktorandského štúdia a za to som
vďačný ako mojej školiteľke, tak celému
tímu na ÚVP. Kto rozmýšľa nad tým,
kde ísť na doktorandské štúdium a kde
sa profesionalizovať v oblasti verejných
politík, tak Ústav verejnej politiky je
bezkonkurenčne najlepšia voľba. ▪
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Konferencia v Belfaste
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom ÚVP

súvisiace s verejným záujmom a zisk
nie je najdôležitejším parametrom.
V príspevku Effects of formalized selection proceedings in CEOs allocations to
city‑owned corporations sme ukázali, že
v slovenských mestách môžeme hovoriť
o dominancii funkčnej politizácie,
teda politizácie, keď manažéri majú
formálnu kompetenciu (predchádza‑
júca skúsenosť s riadením a vzdelanie),
no sú taktiež indikácie, že sú lojálni
primátorovi alebo vládnej väčšine
v zastupiteľstve.
Náš kolega Michal Sedlačko prezen‑
toval náš spoločný výskum, ktorý sme
postavili na skúsenosti so školeniami
v NKÚ. Výskum poukázal na to, aké
učebné metódy sme použili a aká
bola spätná väzba na naše školenia.
Hlavným zdrojom dát boli fókusové
skupiny s účastníkmi, kde sme zisťovali
nielen spokojnosť so školeniami, ale aj
ich skúsenosť s ideologickou zmenu na
NKÚ – smerovanie k výkonnostným
kontrolám namiesto len sledovania
súladu so zákonom. Náš výskum slúži
nielen na šírenie poznania zo školenia,
ale aj pre nás ako reflexia školení na
budúci rok.

Hoci nový akademický
rok sa začal a už v plnom
prúde učíme, no ani
v lete sme sa nenudili.
Práve naopak. Leto
je pre akademických
pracovníkov
a pracovníčky čas, kedy
majú väčší priestor
venovať sa svojim
výskumom a bádaniu.
O to viac sa tešíme na
kvalitnú zahraničnú
konferenciu, kde môžeme
odprezentovať výsledky
svojho letného snaženia.

Tento rok som mal možnosť ísť na
konferenciu EGPA (European Group
of Public Administration) do Belfastu
v Severnom Írsku. Mesto má smutnú
históriu násilia medzi katolíkmi
a protestantmi. Napätie medzi týmito
skupinami je stále cítiť. Rozdelenie na
jednej strane jasne ilustrujú vysoké
múry, ktoré sú priestorom pre pouličné
umenie so sociálnou tematikou. Vidi‑
teľný je však aj rozdiel v ekonomickej
sile – protestantské štvrte sú značne
bohatšie ako tie katolícke. Kým
v katolíckych štvrtiach je výrazný
problém s nedostatkom priestoru na
nové bývanie, protestantské štvrte si
dovoľujú luxus voľných priestranstiev
a parkov. Vo výsledku je tak mesto je
stále rozdelené na dve časti a mnohí
ľudia preto toto rozdelenie mesta
odmietajú navštevovať centrum mesta
a radšej zostávajú len vo svojej štvrti.
Hneď prvý deň na konferencii
začal veľmi zaujímavou prednáškou
Donalda Moynihana, autora knihy

Administrative Burden. Kniha
prezentuje príklady, v ktorých je
administratívna záťaž pozitívnym alebo
negatívnym javom, a aké premenné
treba zvažovať, aby nedošlo k neza‑
mýšľanému efektu. Administratívna
záťaž má tri hlavné prvky: prvok
učenia – súvisí s potrebou zisťovania
informácií; prvok dodržiavania – sú to
kontrolné mechanizmy a potreba vyka‑
zovania; psychologický prvok – naprí‑
klad stigma pri uchádzaní sa o sociálne
dávky. Jednoznačne veľmi zaujímavá
kniha, z ktorej na ÚVP budeme čerpať
pri učení a tvorbe intervencií.
Hlavným programom na konferencii
EGPA však boli pre nás prezentácie
našich výskumov. S profesorkou
Sičákovou‑Beblavou systematicky
pracujeme na výskume o politizácií
v mestských firmách. Ide o tzv.
hybridné organizácie, keďže na jednej
strane majú štruktúru súkromných
organizácií, na druhej strane však
naďalej primárne napĺňajú ciele

Posledný deň konferencie som sa
zúčastnil pracovnej skupiny nazvanej
Tropico. Ide o výskumný projekt
o e‑participačných nástrojoch, na
ktorom pracuje viac ako 12 rôznych
výskumných pracovísk v Európe.
V apríli tohto roka sme boli prizvaní
do tohto projektu. Cez letné mesiace
sme preto spolu s kolegyňami Sašou
Polákovou‑Suchalovou a Katarínou
Staroňovou pracovali na prípadovej
štúdii o e‑participácii v tvorbe práva
– platformu Slov‑lex. Ide o unikátny
nástroj, ktorý umožňuje pripomienko‑
vanie legislatívnych návrhov aj verej‑
nosťou. Na druhej strane, technická
neprívetivosť sťažuje jej používanie.
Letné mesiace sme na ÚVP využili
a usilovne pracovali na výskume. Teraz
sa však už tešíme na akademický rok
– učenie, diskusie a mnoho zaujímavých
podnetov. ▪
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Čo si robil v lete ty?
Aj letná stáž na
ministerstve môže
stáť za to!

Lepšie je raz zažiť,
ako tisíckrát
počuť. Okrem toho,
že budete môcť
získať praktické
skúsenosti
k Vášmu štúdiu,
tak sa naučíte
niečo viac
o fungovaní
ministerstva,
spoznáte nových
ľudí a možno sa
Vám tak otvoria
dvere k novým
príležitostiam.

Klaudia Šupáková, autorka je študentkou magisterského štúdia na ÚVP
Leto je ideálny čas na získavanie nielen
nových zážitkov, ale aj skúseností.
Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR) ponú‑
kalo zaujímavú príležitosť pre všetkých
študentov a študentky, a to absolvovať
mesačnú letnú stáž na niektorom z jeho
oddelení. Vzhľadom na moje prebieha‑
júce štúdium v odbore Verejná politika
som sa rozhodla, že túto možnosť
využijem. Po zaslaní môjho životopisu
a motivačného listu som absolvovala
pohovor s pracovníkmi viacerých
odborov ministerstva. Na pohovor nás
bolo z celkového počtu viac ako 250
uchádzačov pozvaných 50, z ktorých
stáž získalo 15 najlepších študentiek
a študentov, medzi nimi aj ja.
O pridelení stážistov na jednotlivé
odbory rozhodovalo ministerstvo na
základe nášho doterajšieho štúdia
a získaných vedomostí. Rozhodujúcim
faktorom, v mojom prípade, bolo
riešenie problematiky Chráneného
vtáčieho územia (CHVÚ) Sysľovské
polia a ochrany Dropa fúzatého, ktorej
som sa venovala v letnom semestri
prvého ročníka na predmete Analýza
verejnej politiky. Druhová ochrana
prírody, ochrana drevín a územná
ochrana prírody sú súčasťou agendy
Odboru ochrany prírody, na ktorom

som na prelome mesiacov júl a august
absolvovala svoju stáž.
Pracovný čas si každý zo stážistov
plánoval individuálne a po dohode
so svojim priamym nadriadeným.
V tomto ohľade bola moja nadriadená
vždy ústretová a férová, vzhľadom na
spoločne naplánovaný pracovný rozvrh.

A čo je teda náplňou práce stážistu na
Odbore ochrany prírody MŽP SR?
V rámci mojej letnej stáže som sa
stretla s viacerými úlohami:
• aktualizovala som evidenciu chráne‑
ných stromov v rámci jednotlivých
krajov na Slovensku (jednotlivé názvy
stromov, počet stromov a ich vek,
• pomáhala som s vybavovaním
zahraničnej korešpondencie
a prekladmi (napr. odpovede na
žiadosti o povolenia na experimento‑
vanie s chránenými druhmi, žiadosti
o overenie pôvodu chráneného druhu
dovezeného z inej krajiny EÚ, atď.),
• pomáhala som s aktualizáciou
konsolidovaného znenia Zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny vzhľadom na jeho pripravu‑
júcu novelu,
• aktualizovala som zoznam Obecne
chránených území na Slovensku,
vrátane e‑mailovej a telefonickej
komunikácie so starostami a starost‑
kami niektorých obcí.
Za jeden mesiac som sa mala možnosť
oboznámiť s viacerými činnosťami
spadajúcimi pod kompetencie tohto
rezortu. Rovnako som získala reál‑
nejšiu predstavu o tom, ako fungujú
procesy na MŽP SR, s akými bariérami
a administratívou sa denno‑denne

stretávajú úradníci a úradníčky na
ministerstve. Počas stáže som taktiež
mala možnosť stretnúť skvelých
odborníkov, odborníčky a priateľských
ľudí, ktorí mi boli vždy ochotní pomôcť
a poradiť pri plnení mojich úloh,
odovzdať mi niečo zo svojej expertízy
a naučiť ma viac o dôležitosti ochrany
našej prírody. Z tohto hľadiska hodno‑
tím stáž na MŽP SR ako veľmi dobrú
a prínosnú skúsenosť, vďaka ktorej
som mohla aplikovať svoje teoretické
poznatky aj v praxi.
Milé kolegyne a kolegovia, ak uvažujete
nad stážou na MŽP SR, alebo na inom
ministerstve, určite choďte do toho!

Aj v tomto prípade platí, že je lepšie
raz zažiť, ako tisíckrát počuť. Okrem
toho, že budete môcť získať praktické
skúsenosti k Vášmu štúdiu, tak sa
naučíte niečo viac o fungovaní minis‑
terstva, spoznáte nových ľudí a možno
sa Vám tak otvoria dvere k novým príle‑
žitostiam. Nakoľko sa jednalo o prvú
hromadnú letnú stáž MŽP SR, som
vďačná, že som mohla byť jej súčasťou.
V prípade, že sa mi naskytne ďalšia
takáto príležitosť, nebudem váhať!
Každá stáž Ti dáva nové vedomosti,
nové skúsenosti a nových priateľov.
To posledné je to najcennejšie. ▪
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Parlament
znefunkčnil brzdu

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

(*15. apríl 1959, Rožňava) je bývalý sudca Ústavného súdu Sloven‑
skej republiky a vysokoškolský pedagóg. Vysokoškolské štúdium
ukončil v roku 1982. Bezprostredne po ukončení vysokoškolského
štúdia sa stal asistentom, neskôr odborným asistentom Katedry
štátneho a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
(vedný odbor štátne právo), kde pôsobil do roku 199. Počas
svojho vedecko‑pedagogického pôsobenia sa venoval ústavnému
právu, pričom jeho vedecký výskum bol orientovaný v počiatoč‑
nom období na tvorbu práva a postavenie a právomoci najvyšších
ústavných orgánov. V súčasnosti sú jeho publikačné aktivity zame‑
rané na volebné právo a súdnu kontrolu ústavnosti.
V priebehu svojej profesionálnej kariéry pôsobil aj vo viacerých
verejných funkciách. V roku 1992 bol zvolený za poslanca
Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR. Vo voleb‑
nom období 1998 – 2002 bol poslancom Národnej rady Slovenskej
republiky a predsedom jej ústavnoprávneho výboru. V rokoch
2007 – 2019 vykonával funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej
republiky. (5)

Jedným zo základných princípov právneho
štátu ako aj demokratickej spoločnosti je
deľba verejnej moci na zákonodarnú, výkonnú
a súdnu. (1) Ak má byť rozdelenie verejnej
moci účelné, musí existovať tzv. systém bŕzd
a protiváh, ktorého úlohou je aby žiadna moc
nezískala výsadné postavenie a neohrozila
demokratickú povahu politického zriadenia.
Práve v slovenskom systéme bŕzd a protiváh
súdna moc prostredníctvom inštitútu
ústavného súdnictva brzdí a vyvažuje moc
zákonodarnú (Národnú radu SR). Ústavné
súdnictvo reprezentuje v Slovenskej republike
Ústavný súd SR.

Ide o nezávislý súdny orgánom
ochrany ústavnosti, ktorý túto ochranu
zabezpečuje prostredníctvom viac ako
dvadsiatich typov konaní ako sú napr.
posudzovanie ústavnosti prijatých
zákonov, vyhlášok či nariadení (2),
výklad ústavy (3), posudzovanie
referendových otázok (4), súlad
ústavy s rozpustením politickej strany
alebo hnutia či individuálne sťažnosti.
Ústavný súd má trinásť sudcov. Ústavný
súd rozhoduje v pléne (všetkých
trinásť sudcov) alebo v senáte, ktorý
sa skladá z predsedu senátu a dvoch
sudcov v závislosti od druhu konania.
Dňa 1. februára 2019 sa skončilo
funkčné obdobie deviatim ústavným
sudcom. Rozhodovanie v pléne bolo
znemožnené, keďže Ústavný súd je
spôsobilý v pléne konať a rozhodovať,
ak je na rokovaní a rozhodovaní
prítomných aspoň sedem sudcov.
Tento stav trval až do 10. októbra
2019 (osem mesiacov). O následkoch
znefunkčnenia Ústavného súdu sme
sa rozprávali s prof. JUDr. Ladislavom
Oroszom, CSc.
Máme za sebou obdobie znefunkč‑
neného Ústavného súdu. Vedeli by
ste naformulovať opatrenia, ktoré by
pomohli predísť v budúcnosti takejto
situácii? Vedeli by ste si predstaviť
nejaké antiblokačné mechanizmy,
ktoré by sa mohli implementovať, aby
o 12 rokov nenastala tá istá situácia?
Popis do úvahy prichádzajúcich
modelov výberu sudcov tvorí materiál
pre „hrubú“ vedeckú monografiu.
Model platný v Slovenskej republike
nemožno považovať principiálne
za nevhodný. Jeho funkčnosť je ale

Prof. JUDr. L. Orosz Zdroj: facebook.com-transparencysk

eva PavlovIčová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

v prípade, ak ústavný súd vydá sériu
rozhodnutí, ktoré budú pre nich „nepríjemné“ (ťažko stráviteľné). Do úvahy
vtedy môže prichádzať nerešpektovanie
rozhodnutí ústavného súdu (odmiet‑
nutie ich vykonania), rozpočtové opat‑
renia proti ústavnému súdu, odňatie
vitálnych právomocí a pod. (tzv. vojna
inštitúcií).

rozhodujúcou mierou ovplyvnená poli‑
tickou a právnou kultúrou politických
elít. Ak sa jej úroveň rapídne nezlepší,
tak je „zbytočné“ vymýšľať iný model,
keďže z každého z nich sú politické elity
spôsobilé „vyrobiť“ nefunkčný model.
To platí o to viac, že k zmene platného
ústavného modelu výberu sudcov
ústavného súdu je potrebný konsenzus
v podobe najmenej 3/5 hlasov všetkých
poslancov parlamentu.

Je možné, že bude niekto niesť zodpo‑
vednosť za to, že poslanci zmarili
prístup k spravodlivosti občanom?
„Zmarili“ je príliš silné slovo, skôr
by som hovoril o „sťažení prístupu
k spravodlivosti.“ Parlament, resp. jeho
poslanci za to síce nenesú ústavno‑
‑právnu zodpovednosť, ale hrozí im
vyvodenie „ústavno-politickej zodpovednosti“ pri ďalších voľbách. Je to na nás
voličoch.

Čo môže spôsobiť znefunkčnenie
Ústavného súdu v jeho činnosti?
Rôzne okolnosti, ale predovšetkým
fungovanie ústavného súdu
v nekompletnom zložení. V minulosti
ohrozoval funkčnosť ústavného súdu
aj mimoriadny nárast počtu podaní
adresovaných ústavnému súdu (35 000
za kalendárny rok), čo už teraz vzhľa‑
dom na prijaté legislatívne opatrenia
(napr. spoplatnenie tzv. hromadných
sťažností) v takej podobe podľa môjho
názoru nehrozí. Potenciálne možno
hľadať riziká v „odvetných opatreniach“
vlády, resp. parlamentnej väčšiny

Mali by byť podľa Vás sudcovia
Ústavného súdu volení parlamentom
verejnou alebo tajnou voľbou?
Principiálne je pri rozhodovaní o perso‑
nálnych vecí vhodnejšia tajná voľba.
Vzhľadom na konkrétnu situáciu, ktorá
sa vytvorila v parlamente, ktorá bola
spojená s úsilím najsilnejšej politickej
strany blokovať proces voľby bolo ale
správne, že sa teraz konala verejná
voľba.
Aký je Váš názor na to, že by sa politici
stali ústavnými sudcami, ako to bolo

v prípade Róberta Fica či Moniky
Jankovskej?
U týchto dvoch osôb by bolo krajne
nevhodné, aby sa stali ústavnými
sudcami. Plošne neumožniť prístup
bývalých politikov k funkcii sudcu
ústavného súdu ale nepovažujem za
správne. Naopak osoby, ktoré sa pohy‑
bovali v politike môžu byť vynikajúcimi
sudcami práve preto, že „privoňali“
politike (poznajú z vlastnej skúsenosti
jej fungovanie). Prirodzene je potrebné
diferencovať, či bývalý poslanec, či člen
vlády bol viac politikom, ako ústavným
právnikom a zohľadňovať tiež mieru
politickej angažovanosti. Zároveň si
myslím, že by bolo vhodné ustanoviť
lehotu, po uplynutí ktorej by bolo
bývalým politikom umožnené uchádzať
sa o sudcovskú funkciu (minimálne
5 rokov). Účel takého opatrenia treba
hľadať predovšetkým v tom, že po
uplynutí tejto doby sa dá predpokladať
výrazné oslabenie politických väzieb
uchádzača o funkciu s aktuálnymi
politickými elitami.
V Nemecku sú ústavnými sudcami
bývalí sudcovia najvyšších súdov
a profesori práva. Slovenskými ústav‑
nými sudcami sa môžu stať osoby,
ktoré pôsobia aj v iných právnických
profesiách, ak splnia podmienku 15
ročnej praxe. Aký je Váš názor na tento
rozdiel v odborných predpokladoch?
pokračovanie na str. 12

►►

Public Policy News November 2019

16

17

Nemyslím, si že možno hovoriť
o rozdieloch v odbornýchpredpokla‑
doch. Poznám aj vynikajúcich sudcov
najvyššieho súdu a profesorov práva,
ale aj priemerných a podpriemerných.
Domnievam sa, že napr. vynikajúci
advokát s 20 ročnou praxou sa im
môže minimálne vyrovnať. Podľa
mojich osobných skúseností je vhodná
v zložení ústavného súdu hlbšia profesi‑
onálna diferenciácia a to predovšetkým
z dôvodu rozdielnych uhlov pohľadu,
ktoré uplatňujú zástupcovia jednotli‑
vých právnických profesií pri rozhodo‑
vacej činnosti. Na druhej strane musím
zdôrazniť, že v zložení minulého súdu
výrazne chýbalo viac zástupcov pochá‑
dzajúcich z akademickej sféry.

Ústavný súd SR Zdroj: domov.sme.sk

Aké morálne predpoklady by mali mať
ústavní sudcovia? Považujete systém
ich výberu za dostatočný?
Nespochybniteľný morálny profil
uchádzača o funkciu sudcu ústavného
súdu dávam na roveň jeho odbornej
kvalifikácie. Na druhej strane nemožno
abstraktne vymedziť, kedy uchádzač
spĺňa morálne predpoklady na výkon
takejto funkcie. Zavedenie vyššej
transparentnosti výberu sudcov cez
verejné vypočutia kandidátov na sudcov
považujem za krok správnym smerom.
Zdroj:
1 Autorom myšlienky deľby moci je
Charles de Montesquieu, ktorý ju
rozviedol v diele Duch zákonov (De
l'esprit des lois, 1748). Vysvetlenie
deľby verejnej moci v skratke nájdete
aj tu: https://iuridictum.pecina.cz/w/
Brzdy_a_rovnováhy
2 Ústavný súd rozhodol napr. o neústa‑
nosti zákona, ktorý umožňoval začať
stavbu diaľnic na cudzích pozemkoch.
3 Ústavný súd interpretoval ústavu
aj v prípade, keď Ivan Gašparovič
odmietol vymenovať generálneho
prokurátora zvoleného Národnou
radou SR, a to tak, že takéto konanie
interpretoval ako protiústavné.
4 Ako to bolo v prípade tzv. referenda
za rodinu, keď Ústavný súd skon‑
štatoval, že otázka o registrovaných
partnerstvách je neústavná.
5 Zdroj: web Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach. ▪

Rozhovor s naším
absolventom
Oskarom Dvořákom, absolventom magisterského štúdia na ÚVP
aleXaNDra Poláková‑suchalová, autorka je odbornou asistentkou Ústavu verejnej politiky
kto by si na mňa nenašiel čas, zavrel
mi dvere pred nosom, prípadne mi
iniciatívne nepomohol, keď som pomoc
potreboval. Taktiež som veľmi vďačný
za aktívnu podporu, až priame nabáda‑
nie študentov, aby zbierali skúsenosti
z praxe. Tomuto prístupu bolo aj
prispôsobený rozvrh.
Na druhej strane, ja si stále myslím, že
na politológii, ale aj na verejnej politike
by mal byť oveľa väčší dôraz na meto‑
dologické predmety. Či už kvalitatívne
alebo kvantitatívne metódy. Bez dotaz‑
níkov, excelu a štatistiky sa v tomto
obore nikto nepohne ani na krok.
Ja som sa celé moje štúdium sústre‑
ďoval na zdravotnícke témy a najväčší
priestor na rozvoj som dostal práve
pri diplomovej práci, čiže to bol aj môj
najobľúbenejší predmet. Pedagógovia
mi vždy pomohli cennými radami, s lite‑
ratúrou, prístupom k dátam. Emília
Sičáková‑Beblavá ma dokonca prepo‑
jila s Martinom Filkom, u ktorého som
sa mohol pýtať na všetko, čo som mal
na srdci.

My sme sa na Ústave verejnej poli‑
tiky vlastne nikdy nestretli. Napriek
tomu o Tebe celkom počuť ešte aj
5 rokov po absolvovaní magisterského
štúdia, čo znamená, že si musel byť
excelentný študent. Ako si Ty vlastne
spomínaš na ÚVP? Čo Ti napadne prvé,
keď sa povie ÚVP?
Ja mám k ÚVP veľmi blízky vzťah
a s radosťou spomínam na svoje
štúdium. Keď som bol v študentských
časoch, tak bolo veľmi v móde
odchádzať do zahraničia a pozerať sa
na slovenské školy ako podradné. Ja
sám som zvažoval štúdium v zahraničí.
Dostal som štipendium a bol som
prijatý na CEU v Budapešti, dokonca
som už mal zaplatené aj registračné
poplatky, ale na poslednú chvíľu som sa
rozhodol zostať na Slovensku. Už vtedy
som vedel, že chcem zostať na Sloven‑
sku a pôsobiť tu, kde mám rodinu,
priateľov, zázemie. Kde som doma.
Cítil som, že ak by som odišiel študovať
do zahraničia, tak by sa mi vracalo už
ťažšie, preto si aj veľmi cením ľudí, ktorí
sa zo zahraničia vracajú domov. Ja som
svoje rozhodnutie zostať na Slovensku
neoľutoval ani raz. A preto vnímam
ÚVP ako ostrov pozitívnej nádeje
a príležitosť kvôli ktorej nemusia
šikovní študenti odchádzať za hranice
Keď spätne hodnotíš svoje magister‑
ské štúdium, čo by si povedal, že by
sme na ÚVP robili dobre a čo by sme
naopak mali robiť inak, ako si to zažil
Ty? Mal si nejaké obľúbené predmety?
Veľmi som oceňoval ochotu pedagógov
venovať sa navyše a individuálne
študentom, ktorí sú aktívni a majú
množstvo otázok. Ja som medzi takých
patril a nikdy som nenarazil na nikoho,

Zdroj: www.facebook.com/dvorakoskar

Ústavný súd SR Zdroj: ustavnysud.sk

ROZHOVOR

V SPOLU občianska demokracia sa
venuješ téme zdravotníckej politiky, čo
však je pre Teba zrejme len logickým
vyústením viacročného venovania
sa tejto téme zrejme od pôsobenia
v Transparency International. Ako si
sa dostal k téme zdravotníctvo? Prečo
práve táto oblasť?
Ja som sa k zdravotníctvu dostal celkom
náhodne potom, čo som nastúpil na
vysokú školu. Vtedy zrovna Transpa‑
rency vydalo inzerát, že hľadajú
zdravotníckeho analytika, tak som sa
prihlásil. Musím povedať, že veľkým
pokračovanie na str. 14

►►
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ROZHOVOR

plusom bolo, že išlo o platenú prácu pre
študenta a nie bezplatnú stáž. Pozvali si
ma na pohovor, ja som uspel a hneď ma
téma začala baviť a po hlave som sa do
nej ponoril. V Transparency som strávil
niekoľko rokov a potom som sa už aj na
magisterskom štúdiu verejnej politiky
na ÚVP sústredil na zdravotníctvo. No
a po škole Miro Beblavý zrovna hľadal
analytika so skúsenosťami v zdravot‑
níctve. Tak som sa opäť prihlásil na
konkurz a po štyroch kolách pohovorov
si ma vybral na pomoc.
Pracoval si na nej aj vo svojej diplo‑
movej práci, spomínaš si ešte aké
bolo písanie diplomovej práce? Čo by
si odporučil svojim súčasným kole‑
gom a kolegyniam, aby urobili resp.
neurobili zo skúsenosti písania svojej
diplomovky?
Ako som už hovoril skôr, písanie
diplomovky ma skôr bavilo ako trápilo.
Preto by som aj odporučil študentom
dať veľký dôraz na tému, ktorá ich baví,
aby to nebrali len ako nejakú povinnosť.
Druhá dôležitá rada je začať včas,
kľudne už aj v štvrtom ročníku. Budete
mať tak dostatok času premýšľať nad
svojou témou, čítať si literatúru, zháňať
si podklady a pýtať sa pedagógov.
Prokrastinácia je jednoznačne najväč‑
ším nepriateľom dobrej diplomovej
práce.
Podľa Tvojho CV sa zdá, že si nikdy
nebol len študent, vždy si aj pracoval,
čo už v Transparency International
alebo ako asistent poslanca Mira
Beblavého (stále pretrváva). Keď by
si mal tieto dve práce porovnať, ktorá
z nich Ti čo priniesla/prináša?
A to je ďalšia rada, ktorú by som dal
dnešným študentom. Nikdy nebuďte
len študentom. Veci, ktoré sa naučíte
v škole, si musíte vyskúšať aj v praxi.
Choďte pracovať čo najskôr. Ja som
za svoje skúsenosti a za to, že mi škola
umožnila pracovať popri štúdiu, veľmi
vďačný. Nie je to, samozrejmosťou.
V Transparency som sa bližšie stretol
s infozákonom, naučil som sa lepšie
pracovať s excelom, začal som študovať
zdravotnícke zákony a hlavne, stretol
som veľa zaujímavých ľudí. Politika
je zas niečo úplne iné. Mám pocit, že
zatiaľ čo mimovládny sektor si môže
dovoliť byť viac idealistický a hľadať,
navrhovať ideálne riešenia, tak politika
je často umenie možného. Nie nadarmo

sa hovorí, že kompromis je to, keď sú
obe strany tak trochu nespokojné.

Za pár mesiacov sú voľby, ktoré
uvidíme, či budú bodom zlomu, takže
pýtať sa na najbližšie plány asi nemá
veľký zmysel, možno by odpoveď
bola jednoslovná „kampaň“. Tak skús
prosím popísať bližšie, čo je pre Tvoju
pozíciu v PS/SPOLU pracovnou nápl‑
ňou v rámci kampane? (Alebo som
nesprávne predpokladala odpoveď?)
Som hlavným gestorom celej koalície
PS/SPOLU pre zdravie, to znamená
že našu koalíciu musím v tejto téme
zastupovať navonok, aj dovnútra. Náš
program nazývame programom pre
zdravie, nielen zdravotníctvo, pretože
človek má byť zdravý čo najdlhšie
a pacientom sa v ideálnom prípade ani
nemá stať. Preto sa okrem samotného
zdravotníctva venujeme aj tomu, ako
zlepšiť naše životné prostredie, potra‑
viny, motivovať k zdravému životnému
štýlu, ako k nemu viesť už malé deti
od škôlky, ako zlepšiť hygienickú
infraštruktúru, zaočkovanosť, duševné
zdravie a mnoho ďalšieho. Zároveň
ale neignorujeme problémy nášho
zdravotníctva, keď už človek ocho‑
rie, keď sa musí doliečovať, potrebuje
dlhodobú, alebo nebodaj paliatívnu
starostlivosť. Veľkým problémom
je hlavne dostupnosť zdravotnej
starostlivosti. No a toto sú myšlienky,
ktoré budem v kampani obhajovať. Čiže
máš pravdu, ak by som mal odpovedať
jedným slovom, tak by som odpovedal,
že moja úloha je kampaň. Na to, aby
bola kampaň úspešná, treba ale urobiť
veľa vecí: zostaviť si team, získať podpo‑
rovateľov, cestovať po celom Slovensku
a presviedčať ľudí, chodiť do diskusií
s ostatnými stranami, písať veľa článkov,
sledovať dianie v parlamente, komuni‑
kovať s médiami a mnoho ďalších vecí,
ktoré nedajú človeku spať.

Kombinovať pracovný život, štúdium
a osobný život to nie je jednoduché,
máš nejaké odporúčania ako to zvlád‑
nuť resp. čoho sa vyvarovať?
Sám v tom nie som až tak dobrý, ale
základ je aktívne myslieť na svoje
zdravie. Jesť pravidelne a zdravo, neza‑
nedbávať spánok a nezabúdať tráviť čas
so svojimi blízkymi. A to najdôležitejšie,
nájsť si čas na svoje záľuby. Ja napríklad
veľmi rád hrávam počítačové hry, to mi
zostalo z detstva.
Od júla minulého roka pracuješ ako
health policy expert v SPOLU, keby
si mal popísať svoj typický pracovný
deň, je to vôbec možné? Máš typické
pracovné dni? Ak áno, ako prebiehajú?
Ak nie, ako teda vyzerá v súčasnosti
Tvoj pracovný život?
Vstup do politiky a dávať na niečo svoje
meno a tvár nie je jednoduché, ale
minulý rok som si povedal, že je aj na
nás mladých, aby sme prebrali zodpo‑
vednosť za svoju krajinu a neprizerali
sa len zo zadného radu. Najprv som
sa stal expertom SPOLU a teraz už aj
celej koalície PS/SPOLU. No a odvtedy
nepoznám nič také ako je bežný
pracovný deň. Politika nepozná víkend,
sviatok, ani večer. Preto si musím občas
dávať aj pozor na to, aby ma nepohltila
úplne na úkor môjho zdravia. Moje dni
sú plné stretnutí s rôznymi odborníkmi,
vystúpeniami na konferenciách,
okrúhlych stoloch, členmi, sympati‑
zantmi, ale aj bežnými ľuďmi. Taktiež
za každým návrhom, blogom, komentá‑
rom a navrhovaným riešením sú hodiny
práce, ktoré často ani nevidieť. A aj
preto som veľmi hrdý na náš program,
kde som nemal na starosti len program
pre zdravie, ale aj manažment všetkých
ostatných programových skupín. Do
tohto išli stovky hodín mojej práce za
posledné roky.
Čo bola doteraz pre Teba v práci
najväčšia výzva, za ktorou keď sa
obzrieš, máš pocit dobre urobenej
práce?
Okrem vytvorenia nášho programu
som aj veľmi hrdý na to, keď sa nám
s Mirom podarili zastaviť kauzy ako
teta Anka alebo masér Kostka.

Zdroj: www.facebook.com/dvorakoskar

… ja si stále
myslím, že na
politológii, ale
aj na verejnej
politike by
mal byť oveľa
väčší dôraz na
metodologické
predmety.
Či už
kvalitatívne
alebo
kvantitatívne
metódy. Bez
dotazníkov,
excelu
a štatistiky sa
v tomto obore
nikto nepohne
ani na krok.

Máš niečo, čo si o sebe ochotný pove‑
dať aj z oblasti Tvojho súkromného
života? Ak áno, tu je na to priestor.
Na konci októbra sa budem ženiť. Žiaľ,
namiesto svadobnej cesty zatiaľ plánu‑
jem kampaňové výjazdy. Spoločný čas
si na seba ale určite nájdeme.
Ďakujem a nech sa darí!
Ďakujem a ja prajem, nech sa darí
celému ÚVP! ▪
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KOMENTÁRE

Spravovanie
miestnych samospráv
(Prečo, čo a ako?)
prof. Emília Sičáková‑Beblavá, autorka je riaditeľka ÚVP

Nová monografia ÚVP sa venuje
správe vecí verejných, a to konkrétne
na úrovni miestnych samospráv.
Poskytuje odpovede na otázku, PREČO
decentralizovať verejný sektor a aké
očakávania sú spojené s decentralizá‑
ciou verejného sektora a vytvorením
miestnych samospráv, ďalej na otázku,
ČO robia miestne samosprávy a sústredí
sa aj na to, AKO sa dané činnosti
vykonávajú. Hlbšie sa zameriava na dva

vybrané aspekty spravovania decen‑

tralizovaných štruktúr, a to na to, aké
možnosti majú miestne samosprávy
pri organizácií svojich činnosti a aké
nástroje sú im k dispozícií k tomu, aby
činnosti, ktoré chcú vykonávať, boli
vykonané načas (účinne) a aby ich
výstupy boli kvalitné.
Dôvodom pre napísanie danej mono‑
grafie je niekoľko. V prvom rade sa na

Ústave verejnej politiky už niekoľko
rokov venujeme výskumu miestnych
samospráv a našim študentom ponú‑
kame predmety, ktoré s touto témou
súvisia. Výskumne sa venujeme napr.
voľbám do miestnych samospráv, ďalej
konfliktom v miestnych samosprávach,
faktorom miery transparentnosti
a otvorenosti slovenských miest,
participácií na tejto úrovni správy
vecí verejných, výberu vedenia do

mestských firiem, e‑spravovaniu
slovenských miest a pod. Pre študentov
magisterského programu Verejná
politika vedieme niekoľko predmetov
práve z tejto oblasti – príkladom
je predmet Miestna a regionálna
samospráva a predmet Komparatívna
verejná politika – viacúrovňové spravovanie. Ďalším dôvodom je potreba
šíriť poznanie z danej oblasti aj medzi
širšie skupiny obyvateľov, nielen len
medzi našimi študentmi. Na Slovensku
sa problematike miestnej samosprávy
a jej kvality venuje pomerne veľa
ľudí – od politikov, ktorí v slovenských
mestách a obciach manažujú potreby
ich obyvateľov, po úradníkov, ktorí
rozhodnutia / verejné politiky prijaté
politických vedením miest a obcí
mnohokrát pripravujú a následne
uvádzajú do praxe, ďalej politici na
centrálnej úrovni, ktorí uvažujú nad
tým, ako nastaviť spravovanie krajiny
tak, aby prinášalo očakávané výsledky,
až po výskumníkov, ktorí skúmajú, či
v praxi prináša decentralizácia verejnej
moci očakávané výsledky a prichádzajú
s návrhmi na zmeny v podobe konkrét‑
nych verejných politík.
Monografia sa skladá z úvodu, štyroch
kapitol a záveru. Prvá kapitola predsta‑
vuje vstup do skúmanej problematiky
a vymedzuje pojem decentralizácia cez
pojem politika a to konkrétne v jeho
troch významoch – polity, politics
a policy. Hlbšie sa venujeme decentralizácií z hľadiska polity a z hľadiska policy
a načrtneme, aké polity boli vytvorené

Dôvodom pre
napísanie danej
monografie je
niekoľko. V prvom
rade sa na Ústave
verejnej politiky
už niekoľko
rokov venujeme
výskumu
miestnych
samospráv
a našim
študentom
ponúkame
predmety, ktoré
s touto témou
súvisia.

na Slovensku a aké právomoci boli
prenesené na miestnu samosprávu
v rámci slovenskej decentralizácie.
Problematike očakávaní z decentralizá‑
cie a to z hľadiska politických preferen‑
cií, z hľadiska očakávaných výsledkov
a z hľadiska očakávaných procesov
a kapacít miestnych samospráv sa
venuje ďalšia kapitola. Poskytujeme
aj pohľad na zistenia empirických
výskumov – či sa dané očakávania
z decentralizácie v praxi napĺňajú.
Výskumy naznačujú, že dosahovanie
očakávaných výsledkov, napr. v podobe
ekonomických dividend z decentra‑
lizácie, nie je automatické, a dôležitú
úlohu tu majú inštitúcie. Podľa Mungiu
‑Pippidi (2014) formálne a neformálne
inštitúcie určujú, kto čo získava v danej
krajine (ako sa alokujú verejné statky).
Decentralizáciou očakávame dobré
spravovanie, postavené na princípe
univerzalizmu a nie partikularizmu,
kedy pod kvalitnými inštitúciami
rozumieme jednak fungujúce a účinné
politické inštitúcie, ako aj kvalitnú
verejnú správu, a s tým spojené procesy
rozhodovania. To znamená, že aj na
miestnej úrovni správy vecí verejných
sú pre dosahovanie očakávaných
výsledkov dôležité vstupy, teda aktéri
a ich kapacita, procesy rozhodovania,
organizácia rozhodovania a samo‑
zrejme konkrétne verejné politiky ako
výstupy daného rozhodovania.
Okrem presunu rôznych typov
právomoci a kompetencií na úroveň
miestnej samosprávy, je preto dôležité
robiť dobré rozhodnutia o organizácií
miestnej samosprávy pri výkone
jednotlivých činnosti a pri výbere
vhodných nástrojov k ich zabezpečeniu.
Obidvom uvedeným aspektom sa venu‑
jeme v tejto monografii a to konkrétne
v kapitole 3 a kapitole 4. Sústredenie
na uvedené aspekty je dôležité práve
preto, že to determinuje, ako je miest‑
nasamospráva v skutočnosti úspešná
pri naplnení očakávaní spojených
s decentralizáciou. V tretej kapitole
monografie sa tak posúvame do prob‑
lematiky riadenia miestnej samosprávy
a poskytujeme pohľad na to, ako
možnosti má miestna samospráva pri
organizácií svojich činnosti. Bližšie sa
venujeme trom prístupom k organizácií
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Okrem presunu
rôznych typov
právomoci
a kompetencií na
úroveň miestnej
samosprávy, je
preto dôležité
robiť dobré
rozhodnutia
o organizácií
miestnej
samosprávy
pri výkone
jednotlivých
činnosti a pri
výbere vhodných
nástrojov k ich
zabezpečeniu.

a implementácia vhodných nástrojov
je ďalším z faktorov, ktoré majú vplyv
na to, či je miestna samospráva účinná,
teda či dosahuje výsledky a napĺňa
očakávania, ktoré si stanovila. Decízori
majú k dispozícií celú škálu nástrojov,
ktoré môžu použiť na dosiahnutie
želanej situácie. Ich výber, príprava
a implementácia je predmetom
výskumu a v tejto kapitole poskytujeme
zmapovanie súčasného poznania
tohto aspektu tvorby verejnej politiky
a uvádzame, ako meniace sa nároky na
spravovanie organizácií vplývajú na
formovanie nástrojov v tvorbe verej‑
ných politík na úrovni miestnych samo‑
správ. Kapitola sa zaoberá vývojom
štúdia nástrojov, následne rozoberá
rôzne náhľady na definovanie toho, čo
nástroje vo verejných politikách sú.
Poskytuje základné typológie nástrojov
vo verejných politikách, ktoré slúžia
ako základ pre logiku výberu vhodného
nástroja. Monografia je ukončená
záverom, v ktorom poukazujeme na
hlavné poznania uvedené v monografii
a témy, ktorým je vhodné venovať sa
v budúcnosti.

miestnej samosprávy – predstavujeme
klasickú weberovskú byrokraciu, to
znamená riadenie cez hierarchie, ďalej
poukazujeme na použitie prvkov mana‑
žerizmu a na spravovanie cez siete
a približujeme okolnosti, ktoré stáli
za inováciami v prístupoch k riadeniu
organizácií verejného sektora. Zároveň
predkladáme poznanie o vhodnosti
vybraných prístupov a ich kombinácií
pre organizáciu činnosti v miestnej
samospráve. Venujeme sa aj typológii
definovanej na základe kultúrnej teórie
a typológii, ktorá reflektuje stav kvality
a očakávanú kvalitu činnosti organizá‑
cií verejného sektora. Dotýkame sa aj
vo verejnom diskurze diskutovaného
konceptu chytrých miest (smart cities).
Posledná kapitola je zameraná
na nástroje vo verejnej politike.
Venujeme sa tomu preto, lebo výber

Uvedená kniha ÚVP je len jedným
z vedeckých výstupov Ústavu verejnej
politiky k téme dobrého spravovania na
úrovni miestnej samosprávy na Sloven‑
sku. Viaceré sme už vydali a sú vám
k dispozícií (napr. v knižniciach) a na
ďalších pracujeme. Informácie o našich
výstupoch v podobe odbornej literatúry
nájdete na webových stránkach Ústavu
verejnej politiky a na našej facebookovej
stránke. Privítame aj vašu spätnú väzbu
a podnety na ďalšie výskumy nášho
tímu.
Autori publikácie: prof. Emília
Sičáková‑Beblavá, Matúš Sloboda
a Alexandra Poláková‑Suchalová. ▪

ČÍTALI SME, VIDELI SME

Joker 2019
Režisér: Todd Phillips
ODPORÚČA PSYCHOLOGIČKA
IvaNa kvĚteNská

ODPORÚČA POLITOLÓG
tomáš mIchalek

Tak už mám Jokera za sebou. Pre
mňa je tento film sociálny apel na
dnešnú pokrivenú realitu. Postava
Jokera je vykreslená pekne z vnútra
aj z vonka. Film stavia na jednodu‑
chej a údernej filmárčine a one man
show. Výborný Joaquin Phoenix
predvádza dokonalú tvárovú
gymnastiku. Pri každom jednom
smiechu cítiť plač duše. Komediant,
ktorý nerozumie humoru, sa celý
čas v oku diváka pohybuje na hrane
medzi psychopatiou a šialenstvom.
Až kým si svoju nálož z detstva na
podklade okolností a sociálnych
tlakov úplne odistí a začne konať zlo.
Výbušná zmes znechutenia a hnevu
prerastá do nekontrolovaného
násilia. A dostaví sa úľava, uvoľnenie,
spokojnosť. Práve v týchto pasážach
som si spomenula na Alexa z Cloc‑
kwork Orange. Joker je znepokojivý
a jeho „odkaz“ vyvoláva priestor
na diskusiu. Film môže v divákovi
vzbudzovať pocit znechutenia z ťažko
stráviteľnej rebélie, u niekoho
naopak budiť sympatie s „hrdinom“.
Kritizuje sa tu politika, priepastné
rozdiely medzi tými, čo majú a tými,
čo nemajú. V neposlednom rade sa
opomína aj dôležitosť liečby dušev‑
ných chorôb, ktorá sa zanedbáva
a neberie vážne, prípadne sa nijako
rozumne nerieši. Mne sa film veľmi
páčil, aj keď je smutno‑reálny. ▪

Joker ja zaujímavá filmová štúdia
tvorby symbolov v spoločnosti.
Hlavný hrdina filmu Arthur Fleck sa
vôbec nesnaží nejako zaujať a inšpi‑
rovať veľké sociálne hnutie, ale práve
to sa mu podarí. Táto postava si
žije svoj pohnutý život a naráža na
sociálne a osobné problémy, ktoré
mu značne komplikujú jeho vlastnú

životnú situáciu. Bojuje svoj vlastný
boj, v prvom rade so sebou a potom
s ľuďmi, s ktorými sa stretáva. Môže
sa zdať, že sa pohybuje úplne na
okraji spoločnosti a nikto ani netuší,
že takýto človek vôbec existuje.
Až do momentu, keď sa odhodlá
k vykonaniu zúfalého činu, ktorý je
síce tragický, ale v niečom preňho
oslobodzujúci. A hlavne sa z neho
stane symbolický akt protestu
chudobných más proti privilego‑
vanej vrstve obyvateľstva. Jeho čin
nevzbudí odmietnutie, ale práve
naopak inšpiruje ostatných, ktorí
symbolicky cez masku klauna vyjad‑
rujú podporu neznámemu páchate‑
ľovi. Všetko vyvrcholí v závere filmu,
kedy sa Arthur rozhodne, tentoraz
v priamom prenose, ukázať svetu,
kto je ten neznámy človek v maske
klauna. Čo je na tom všetkom
pozoruhodné, samozrejme okrem
psychologickej úrovne vnútorného
konfliktu hlavnej postavy, je ako si ho
ulica vyvolí za svojho lídra. Dochádza
k zaujímavej synchronicite medzi
osobným konfliktom a konfliktom,
ktorý sa odohráva v spoločnosti.
Joker sa stáva mocnou a vplyvnou
osobnosťou bez toho, aby sa o to
akokoľvek pokúšal. Jeho životný
príbeh proste zarezonoval a nabral
vlastný smer. Vďaka tomuto filmu
sa potom možno zamyslieť nad tým,
ako je to vo vzťahu medzi spoločnos‑
ťou a jej lídrami. Kto vytvára koho
a čo treba, keď chceme niečo zmeniť?
Lídri sú tak možno len personifiká‑
ciou toho, čo sa deje v spoločnosti
a teda aj nás samých… ▪
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