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Čo všetko sa môže stať v priebehu

pár dní a ako veľmi sa môže
zmeniť naše vnímanie sveta? Ešte
prednedávnom by odpoveď na
takúto otázku bola len na úrovni filo‑
zofických debát. Dnes s ňou máme
vlastnú skúsenosť. Túto zmenu si
môžeme veľmi jednoducho ukázať
na príklade fotografie z vymeno‑
vania novej vlády Igora Matoviča,
ktorého strana zvíťazila v parla‑
mentných voľbách 29. 2. 2020. Ešte
prednedávnom by sme si mysleli,
že ide o vyfabrikovanú fotografiu

portálu zomri, ktorý sa rozhodol
pobaviť sa na účet našich najvyšších
ústavných činiteľov. Alebo by sme si
možno mysleli, že ide o záber z neja‑
kého sci‑fi filmu, ktorý sa odohráva
na planéte zamorenej smrteľným
vírusom. Dnes nás však takýto obrá‑
zok vôbec neprekvapuje. Ide o našu
každodennú realitu. Ako sa to mohlo
stať tak rýchlo? Veď ešte pred pár
dňami bolo všetko normálne? To sa
nenašiel nikto, kto by mohol takúto
situáciu predvídať? Ako je možné,
že sme tomu nedokázali zabrániť?

Bolo tomu vôbec možné zabrániť?
A mnoho ďalších podobných otázok
sa môže vynárať v našich hlavách.
Odpoveďou je áno aj nie. Bill Gates
vystúpil v roku 2015 počas konferen‑
cie TEDx s príspevkom, v ktorom
varoval, že na takúto epidémiu nie
sme pripravení. Vymenoval mnoho
faktorov, ktorým by sme možno v tej
dobe ani nerozumeli, ale dnes nám
prídu až príliš známe.
pokračovanie na str. 2

(Editorial)

►►
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Zdroj: Úrad vlady SR

Z obsahu tohto čísla

Ale prečo ho nikto nepočúval? Jeden
z najvplyvnejších ľudí sveta upozorňuje
na takúto veľkú hrozbu a predsa ho
pravdepodobne nikto podstatný dosta‑
točne nepočúva. Prečo? A ako je potom
vôbec možné niečo predvídať, keď
nevieme reagovať ani na takéto varo‑
vanie? Bolo to kvôli tomu, že Bill Gates
požadoval veľmi veľké investície do
zdravotníctva, a to najmä v rozvojových
krajinách? Bolo to preto, že takýchto
hrozieb a ľudí, ktorí na ne upozorňovali,
bolo o mnoho viac a proste nebolo
možné sa sústrediť na všetky? Sú vôbec
takéto varovania brané vážne, alebo ide
skutočne vždy len o biznis a peniaze?
Ako môžeme niečomu podobnému
v budúcnosti zabrániť? Ako možno
rozpoznať, čo je a čo nie je skutočná
hrozba? A to máme možno ešte šťastie.
Ide totiž o vírus, ktorý sa síce veľmi
jednoducho prenáša medzi ľuďmi,
ale na druhej strane je úmrtnosť naň
relatívne nízka a pravdepodobne často
spojená s inými zdravotnými kompli‑
káciami nakazenej osoby. Možno sa na
to pozrieť tak, že to proste zvládneme,
aj napriek ohromnými ekonomickým
škodám. Netreba sa snažiť o nič iné než
doteraz, vždy to prežijeme. Ale možno
na to nazerať aj ako na zdvihnutý prst.
Ak sa nepoučíme a nepripravíme sa
na budúcnosť, budeme možno čeliť
oveľa väčším hrozbám. Existuje jedna
z nich, o ktorej počúvame v poslednej
dobe veľmi často. Naša reakcia na
tieto varovania sa ale dodnes nejaví
ako dostatočne primeraná. Hovorím
o klimatických zmenách. Objavujú sa
dokonca názory, že aj táto pandémia
má ekologický pôvod a je teda prejavom
toho, ako pristupujeme k planéte
a jej zdrojom. Poučíme sa, alebo len
mávneme rukou, veď nejako bude?
Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN

V tomto čísle PPN sa porozprávame
s troma účastníkmi konferencie TED,
ktorú sme organizovali ešte pred vypuk‑
nutím pandémie u nás na fakulte. Rov‑
nako Vám prinášame aj reportáž z tohto
výnimočného podujatia. Ďalej v čísle
nájdete reportáž z minuloročného FSE‑
Vfestu, na ktorom sme privítali zaují‑
mavých hostí a predstavili aj netradičné
umelecké dielo. V druhej reportáži sa
spolu s našou docentkou Katarínou Sta‑
roňovou pozrieme do Ruska, konkrétne
na prestížnu fakultu RANEPA v Moskve
a priblížime Vám, ako prebieha výuka
v tejto časti sveta. A v ďalšej reportáži
Vám priblížime cestu nášho doktoranda
na Nový Zéland, kde robil rozhovory
pre svoju dizertačnú prácu. Kolega
Matúš Sloboda Vám následne predstaví
projekt komunitného plánovania
v Karlovej Vsi, o ktorom sme niečo písali
aj v predchádzajúcom čísle. Dnes sa
dozviete niečo viac zo záverov tohto
projektu. Prinášame Vám tiež komentár
k manuálu behaviorálnych politík pre
slovenské samosprávy. Behaviorálnym
témam sa venujeme už dlhodobo a toto
je jeden z najnovších výsledkov týchto
aktivít. Pozrieme sa tiež na nahrávanie
podcastov, ktoré sme prednedávnom
spustili a považujeme to za veľmi
prínosnú iniciatívu. Toto všetko sme
stihli ešte pred pandémiou a v čísle sa
nevenujeme najnovšiemu dianiu, kvôli
ktorému došlo mimo iného k preruše‑
niu prezenčnej výuky na našich školách.
Ale predsa Vám prinášame okrem
úvodníka aj jeden krátky komentár
na tému koronavírusu. Na záver Vám
ponúkneme zopár inšpirácií z našej
povinnej izolácie, ktorú si aj Vy môžete
spríjemniť dobrou knihou alebo tele‑
víznym seriálom. Dúfam, že aj v tejto
bezprecedentnej dobe Vás toto číslo
nášho časopisu zaujme. Zostaňte doma
a čítajte PPN! ▪

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. A po novom nás nájdete
aj na instagrame (instagram.com/
ustav_verejnej_politiky). Prinášame
krátky prehľad toho, čo sa u nás dialo
v posledných mesiacoch. ▪

Študenti ÚVP nezaháľajú
Prvé tohtoročné stretnutie ÚVP

Apríl 2020

ÚVP v médiách

Storočnica volebného
práva žien
– ako sme na tom?
Študenti a výskum nespí ani v dobe koro‑
navírusu, samozrejme s adekvátnymi
bezpečnostnými opatreniami. Spolu
s členmi skupiny participatívneho pláno‑
vania mestskej časti Bratislava
– Nové Mesto, konkrétne s Jozefom
Veselovským, spolupracuje náš študent
Matúš Füle na svojom výskume v rámci
diplomovej práce. Na fotografii predsta‑
vujú grafy pre plánovanie rozpočtu na
budúci rok. ▪

Pri príležitosti výročia MDŽ a storočnice,
odkedy ženy u nás získali volebné právo,
debatoval Matúš Sloboda o tom, prečo
je na Slovensku stále málo žien v poli‑
tike. Spoločne s Dagmar Kusou (BISLA)
a Veronikou Valkovičovou (IVRR)
analyzovali aj výsledky volieb, kampaň
a aký vývoj v tejto oblasti môžeme
očakávať. Pozrite si záznam debaty na:
https://www.facebook.com/tyzden.sk/
videos/249706642856439/ ▪

Boj proti korupcii
vo firmách sa má začínať
už pri obedoch
či drobných daroch
„Protikorupčná norma ISO je mana‑
žérsky nástroj, nie hra na papierového
draka,“ vysvetľuje prof. Sičáková
‑Beblavá. Jej zavedenie naozaj závisí
od motivácie firmy a jej manažérov.
Ak sú k tomu donútení a nerobia to
z presvedčenia, sú to vyhodené peniaze
a stratený čas. „Nemá význam zaka‑
zovať všetky obedy so zákazníkmi, ale
nastaviť sumu, koľko môže taký obed
stáť, zverejniť ju a robiť si evidenciu, kto,
kde, s kým a za koľko obedoval.“ uvádza
prof. Sičáková‑Beblavá. Čítajte viac
na: https://www.etrend.sk/ekonomika/
boj‑proti‑korupcii‑vo‑firmach‑sa‑ma
‑zacinat‑uz‑pri‑obedoch‑ci‑drobnych
‑daroch.html ▪

Inovácie v obciach
podľa kariérnej histórie
primátorov a starostov
Analýza ukazuje, že transparentnosť je
stále najväčším strašiakom. Dopátrať
sa k informáciám o kariérnej dráhe
primátorov a starostov a ich práci pre
mesto alebo obec je často práca pre
detektíva. Naši študenti sa však do toho
pustili a pozrite sa, k akým záverom
prišli.
https://uvp.blog.sme.sk/c/527304/
inovacie‑v-obciach‑podla
‑kariernej‑historie‑primatorov‑astarostov.html ▪
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Prečo niektorí primá‑
tori a starostovia inovujú
viac ako ostatní?
V decembri 2019 prešiel rok
od momentu, kedy sa chopili funkcie
novozvolení primátori a starostovia.
Je to dostatočná doba, aby obyvatelia
mohli oceniť, čo nové zaviedli hlavy
miest a obcí? Kto bol najinovatívnejší
a prečo? Pozrite sa, na čo prišli naši
študenti.
https://uvp.blog.sme.sk/c/527303/
preco‑niektori‑primatori‑a-starostovia
‑inovuju‑viac‑ako‑ostatni.html ▪

ÚVP rozbieha

spoluprácu s Kóreou

ÚVP na konferencii
v Brne

Naši doktorandi Dagmar Gombitová,
Róbert Martin Hudec, Tomáš Micha‑
lek a Patrik Pavlovský spolu s Matúšom
Slobodom sa koncom januára zúčastnili
už tradičnej konferencie Current Trends
in Public Sector Research v Brne, kde
prezentovali svoje práce. Konferencia
mala medzinárodnú účasť, okrem iných
sa jej zúčastnili aj akademici z Čínskej
republiky na Taiwane. ▪

ÚVP a behaviorálne
experimenty

V priebehu januára sme na ÚVP prijali
návštevu vzácneho hosťa, veľvyslanca
Kórejskej republiky, pána Byunghwa
Chung. Témou stretnutia bola naša
možná spolupráca s tamojšími univerzi‑
tami v študijných programoch verejnej
politiky. Druhé stretnutie sa uskutoč‑
nilo koncom januára počas obeda v jeho
bratislavskej rezidencii, ktorého sa
zúčastnila Katarína Staroňová, Michal
Sedlačko a naša pani dekanka Lucia
Mokrá. Následne začiatkom marca
prebehlo na pôde ÚVP stretnutie už so
zástupcami Sungkyunkwan Univer‑
sity. Teší nás, že si na spoluprácu vybrali
práve nás. Viac informácií už čoskoro. ▪

Dômyselne nadizajnované koše na
ohorky sú čoraz populárnejšie, sú však
účinnou intervenciou? To ukáže len
správne nastavené experimentálne
meranie, ktoré pre bratislavskú mest‑
skú časť Nové Mesto pripravujeme. Viac
informácií už čoskoro. ▪

ÚVP zorganizovalo
konferenciu TED 2020

V dňoch 12. – 13. februára 2020 zorga‑
nizovalo ÚVP v priestoroch Univerzit‑
nej knižnice v Bratislave medzinárodnú
vedeckú konferenciu s názvom Trans
‑European Dialogue TED 2020: Poli‑
tické aspekty byrokracie: Postavenie
vysokých štátnych úradníkov v neistej
dobe, ktorej sa zúčastnili vedci sveto‑
vého formátu na oblasť verejnej politiky
a verejnej správy. Konferenciu sláv‑
nostne otvorila dekanka FSEV, prezi‑
denti organizácií EGPA a NISPAcee,
s ktorými ÚVP pri organizácii konfe‑
rencie spolupracovalo. Privítali sme
na nej aj cenného hosťa a nášho pria‑
teľa, prof. Guya Petersa, ktorý je jedným
z najuznávanejších expertov na kompa‑
ratívnu verejnú politiku a verejnú
správu, inštitucionalizmus a politicko
‑administratívne vzťahy. Je autorom
alebo editorom viac ako 60 kníh v uvede‑
ných oblastiach a jedným zo zaklada‑
júcich editorov časopisu European
Political Science Review and Gover‑
nance. V súčasnosti pôsobí na Univer‑
zite v Pittsburghu. Prof. Guy Peters má
však aj špeciálny vzťah k samotnému
ÚVP, keď ho pomáhal pred 15 rokmi
zakladať. Vtedy bol súčasťou pracovnej
skupiny, ktorá pripravovala prvý akredi‑
tačný spis a obsahové naplnenie jednot‑
livých predmetov tak, aby zodpovedali
medzinárodným štandardom bežných
programov vo verejnej správe a verejnej
politiky.V tomto čísle PPN nájdeteokrem
rozsiahlej reportáže aj tri rozhovory
s účastníkmi konferencie TED 2020.
Prinášame Vám ich v pôvodnej verzii
v anglickom jazyku. Veríme, že Vás
zaujmú. ▪

Úradnícky čin roka 2019

Ešte v novembri minulého roka
sme (prof. Emília Sičáková‑Beblavá,
doc. Katarína Staroňová spolu s Líviou
Vašákovou, Veronikou Prachárovou
a Petrom Eliášom) ocenili inšpiratívne
príbehy úradníckych kolektívov, ktoré
prispievajú k zlepšovaniu verejných

služieb na Slovensku. Bez profesionálne
zdatných a aktívnych úradníkov by sa
v našej krajine veľa nezmenilo! Ďaku‑
jeme partnerom Inštitútu SGI a Klubu
úradníkov dobrej vôle. Blahoželáme
víťazom a prajeme veľa sily pokračovať
v dobre rozbehnutej práci.
• Ústredná štátna správa: Podpora
nákupu zdravotníckej techniky
– Inštitút zdravotnej politiky
• Samospráva: Smart riešenie pre
evidenciu odpadov a motiváciu obča‑
nov – Obec Košeca
• Miestna štátna správa: Ústretový
senecký kataster – Mesto Senec ▪

Dodržiavajte opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Doktorandi ÚVP v teréne

Náš doktorand Tomáš Michalek sa
v rámci práce na svojom dizertačnom
výskume dostal až na Nový Zéland, kde
robil rozhovory s odborníkmi na tému
transferu vedeckých poznatkov do
tvorby verejnej politiky. Prečítajte si viac
o jeho ceste v reportáži v tomto čísle. ▪
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S COVIDOM-19
za pätami... alebo
Trans-European Dialogue 2020 na ÚVP
Alexandra Poláková Suchalová, doc. Katarína Staroňová, hlavné organizátorky podujatia TED 2020
Pred viac ako rokom sme v Ústave
verejnej politiky pripravovali tzv. letter
of intent, prostredníctvom ktorého
sme sa uchádzali o možnosť organi‑
zovania ďalšieho ročníka konferencie
so špecifickým formátom nazývanou
Trans-European Dialoque (TED). Ide
o najvýznamnejšie vedecké podujatie
v oblasti skúmania verejnej správy,
ktoré na pravidelnej báze organizujú
dve profesijné organizácie, ktoré
združujú akademické pracoviská
v oblasti verejnej správy a verejnej
politiky v Európe: Network of Institutes
and Schools of Public Administration in
Central and Eastern Europe (NISPAcee)
a European Group for Public Administration (EGPA). Miesto konania
a tematické zameranie sa mení podľa
návrhu miestnej univerzity, ktorá sa
v súťaži viacerých kandidátov o túto
prestížnu udalosť uchádza.
Náš návrh témy „Politics of Bureaucracy:
The Roles of Top Public Officials in
Turbulent Times” (Politické aspekty
byrokracie: Postavenie vysokých štátnych úradníkov v neistej dobe) zaujal
hlavných organizátorov a pre rok 2020
sa miestnym organizátorom stal Ústav
verejnej politiky Fakulty sociálnych
a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave (ÚVP FSEV
UK). Pre ÚVP je to pocta a ocenenie
jeho intelektuálnych aj organizačných
schopností a hlavne prepojenie na
európske výskumné pracoviská
a aktérov v ponúknutej téme, v ktorej
vedecké pracovníčky a pracovníci ÚVP

dobe. To, aká neistá doba príde a aké
nároky na byrokraciu v našej krajine
bude klásť, sme v tom čase ešte naozaj
nepredpokladali.

už dlhodobo publikujú, spolupracujú
a sú etablovaní.
Zamýšľanie sa nad otázkou kvality tých,
ktorí pripravujú a prijímajú rozhod‑
nutia vo vláde a vo verejnej správe,
teda politikov a úradníkov, je aktuálna
téma ako vo vedeckej obci, tak aj
v praxi spravovania každej krajiny. Pre
Slovensko je to téma obzvlášť aktuálna,
navyše vo volebnom roku 2020, kedy
sa predvolebná kampaň väčšiny strán
niesla v duchu potreby zmeny, po ktorej
volali občania aj ich politickí zástup‑
covia. Aj toto bol jeden z dôvodom,
prečo sa nosnou témou konferencie
stal svet vysokých štátnych úradníkov,
ktorú reflektoval názov konferencie –
Politické aspekty byrokracie: Postavenie
vysokých štátnych úradníkov v neistej

Trans-European Dialoque je iný...
TED nemá klasický formát konferencie,
na ktorý sa uchádzač hlási s príspev‑
kom budúcej akademickej práce. Ide
o 1,5 dňovú intenzívnu diskusiu vedec‑
kej špičky v tejto oblasti o budúcom
smerovaní výskumu, odhaľovaní výziev
a nastavovaní výskumných otázok.
Preto je potrebné, aby bolo splnených
niekoľko základných podmienok,
ktoré zvyšujú predpoklad konečného
úspechu konferencie v podobe kvalit‑
ného dialógu. Po prvé, najdôležitejší
odborníci v danej problematike sú oslo‑
vovaní priamo cez výskumný network
organizátorov. Po druhé, počet a kvalita
účastníkov je regulovaná (maximum
50 akademikov, ktorí v danej oblasti už
publikovali, ktorí sa o možnosť parti‑
cipácie uchádzajú pomocou tzv. policy
briefu o svojom výskume a len orga‑
nizátor má možnosť prizvať aj svojich
PhD. študentov) a v neposlednom rade
vytvorenie príjemného a podnetného
prostredia konania konferencie. A to
bola výzva pre tím ÚVP na zvládnutie za
takmer 10 mesiacov.
TED 2020 bol v poradí jedenástym
ročníkom, čiže základné náležitosti
konferencie boli dané hlavnými
organizátormi ako napr. spôsob
výberu organizačnej komisie (2
zástupcovia EGPA, 2 zástupcovia
NISPAcee a 2 zástupcovia miestneho

organizátora – ÚVP FSEV UK), rámcový
termín (február), trvanie (1,5 dňa),
podmienky výberu a počet účastníkov
a pod. Už zloženie organizačnej
komisie naznačovalo, že TED 2020 sa
ponesie v znamení výskumných špičiek
v danej oblasti z celej Európy. ÚVP bolo
zastúpené doc. Katarínou Staroňovou
a prof. Emíliou Sičákovou-Beblavou, za
EGPA boli členmi Tobias Bach z Univer‑
zity v Osle a Jan-Hinrik Meyer-Sahling
z Univerzity v Nottinghame a NISPAcee
reprezentovali Külli Sarapuu z Tallin‑
skej technickej univerzity a Michal
Sedlačko z Univerzity aplikovaných
vied FH Campus Wien. Ich spoločnou
tvorivou prácou bola široká téma
konferencie rozdelená do 6 tematic‑
kých okruhov. Každý okruh mal svojho
obsahového lídra/rečníka (keynote
speaker), ktorý mal pripravený úvodný
vstup formou krátkeho príspevku
a moderátora nasledujúcej diskusie.
Obsahové líderstvo ako aj moderovanie
v jednotlivých témach obohatili ďalšie
známe mená výskumníkov a akademi‑
kov z rôznych univerzít z celého sveta.
6 podtém, 12 špičkových rečníkov
a moderátorov
Prvá téma bola orientovaná na
kariérne dráhy vysokých štátnych
úradníkov. Obsahovo ju uviedol Tobias
Bach z Univerzity v Osle v diskusii
s Tiinou Radma-Liiv z Tallinnskej
technickej univerzity. Empirický
pohľad na vysokých štátnych úradníkov
so zameraním na ich úlohy a prax
obsahovo naplnil Arnošt Veselý
z Karlovej univerzity v Prahe v diskusii
s Gyorgyom Hajnalom z Korvínovej
univerzity v Budapešti. Tretia téma
orientovaná na profesionalizáciu
verzus politizáciu so svojou diskusnou
dvojicou Jan-Hinrik Meyer-Sahling
z Univerzity v Nottinghame a prof. Guy
Peters z Pittsburskej univerzity (USA).
O tom, odkiaľ pochádza tzv. poraden‑
ská činnosť pri tvorbe politík (policy
advice) hovorila Sylvia Veit z Kasselskej
univerzity (Nemecko) a diskutujúcim
bol Juraj Nemec z Masarykovej
univerzity v Brne. Piata téma otvárala
otázky zúčtovateľnosti (accountability)
a legitimity a diskutujúcich mala
podnietiť k hľadaniu odpovede na
otázku ako sa mení politicko-adminis‑
tratívna dichotómia v kontexte týchto
pojmov. Obsahový príspevok od Külli
Sarapuu z Tallinnskej technickej

univerzity uviedol práve túto tému,
ktorej diskusiu moderoval Edoardo
Ongaro z Open University (Veľká Britá‑
nia). A v neposlednom rade sa téme
verejnej hodnoty a úlohy vysokých
štátnych úradníkov v zabezpečovaní
a komunikovaná verejnej hodnoty
venoval Michal Sedlačko z Univerzity
aplikovaných vied FH Campus Wien
v moderátorskej spolupráci s Jean‑
-Michel Eymeri Douzans zo Sciences Po
(Toulouse, Francúzsko).
Najväčšou poctou a radosťou bola
správa o účasti prof. Guya Petersa,
medzinárodne najuznávanejšieho
odborníka, vysokoškolského profesora
a vedca, ktorý zároveň stál pri zrode
Ústavu verejnej politiky pred 15 rokmi
a tak tu existuje veľmi úzke pracovné
i priateľské prepojenie. Jeho prítom‑
nosť na TED 2020 sme chceli využiť na
ocenenie rokov spolupráce a pomoci
ÚVP aj oficiálne, ako to nakoniec
prebehlo, čítajte ďalej.
Témy boli vytvorené, proces výberu
uchádzačov spustený a organizácia
konferencie prebiehala v plnom prúde.
V priebehu niekoľkých týždňov po otvo‑
rení registrácie nás každý deň potešil
nový záujemca či záujemkyňa so svojim
krátky či dlhším príspevkom a jednot‑
livé diskusné témy sa začali zapĺňať ich
rôznymi odtieňmi. Záujem bol veľký
a tak z množstva uchádzačov zo 16
krajín sveta a troch kontinentov musel
organizačný tím vybrať konečných 50.
Akademičky a akademici, vedkyne
a vedci, expertky a experti z praxe ako
napríklad Tony Verheijen zo Svetovej
banky či Eve Limbach-Pirn z Úradu
pre manažovanie najvyšších štátnych
úradníkov v Estónsku so svojimi
pohľadmi na tému vysokých štátnych
úradníkov naznačovali, že výber témy
bol naozaj trefný a ako predmet disku‑
sie veľmi aktuálny a podnetný.
Nezabudnúť na žiadny detail...
Kým sa pracovalo vedecky a výskumne,
pracovalo sa aj organizačne. Zoznam
úloh bol dlhý a nie celkom prebádaná
cesta organizácie konferencie prinášala
prekvapenia a trénovala nás vo flexibi‑
lite v hľadaní riešení. Ukázalo sa však,
že zloženie organizačného tímu ÚVP len
tak niečo nezlomí. Naša doktorandka
Eva Pavlovičová priniesla zručnosti
v event-manažmente. Skúsenosti

z minulých ročníkov Trans-European
Dialogue konferencií a bohatý sociálny
kapitál doma aj „vonku“ dodali
riaditeľka ÚVP prof. Emília Sičáková‑
-Beblavá a doc. Katarína Staroňová.
A tieto tri typy potenciálu sa pokúšala
manažovať autorka tohto textu. Záro‑
veň pracovala aj organizačná vedecká
komisia pod vedením doc. Kataríny
Staroňovej, ktorá starostlivo čítala
príspevky budúcich účastníkov a vybe‑
rala tých s najväčším potenciálom. Tiež
pripravovala a finalizovala program,
zadefinovala podtémy, hlavných reční‑
kov, diskutujúcich, úvodné a záverečné
príhovory a ich personálne obsadenie.
Prvou výzvou bolo nájsť vhodný
priestor, ktorý musel spĺňať niekoľko
podmienok zároveň. Bezbariérovosť,
možnosť pracovať s mobiliárom (stolmi
a stoličkami), aby diskusia prebiehala
spontánne a diskutujúci sa naozaj cítili
rovnocenne, na čo má usporiadanie
priestoru značný vplyv a zároveň logis‑
tický komfort centralizovaním lokalít
jednotlivých udalostí počas konferencie
do vzdialeností zvládnuteľných peši.
Náročné kritériá splnil krásny priestor
Univerzitnej knižnice v Bratislave na
Klariskej ulici.
Napriek tomu, že sa hovorí „koniec
dobrý, všetko dobré“ nastaviť latku
skvelým úvodom a očariť hneď prvým
dojmom nám umožnilo aj hlavné mesto
Bratislava, ktoré na úvodný otvárací
večer TED 2020 poskytlo historické
priestory Zrkadlovej siene Primaciál‑
neho paláca v úplnom centre Bratislavy.
A keď už výnimočné priestory, tak
k nim neodmysliteľne patrí aj dobré
občerstvenie zabezpečené v environ‑
mentálne priateľskom trende, v ktorom
sa niesla aj celá konferencia. Vegetari‑
ánska kuchyňa od Soupa Bistro, recyk‑
lovateľné materiály, udržateľné balíčky
a menovky pre účastníkov bez plastov
a tiež pešie presuny – aj TED 2020
musel kráčať v duchu minimalizácie
záťaže na životné prostredie. Tiež sme
sa však chceli účastníkom konferencie
poodhaliť kúsok slovenskej kuchyne
a slovenského vína, ktoré sme pripravo‑
vali v rámci večere v priestoroch Hotela
Devín. Chýrne bratislavské rožky,
slané pagáčiky a typické slovenské
polievky boli zase menu občerstvenia
počas intelektuálne náročných
konferenčných dní, ktoré nám upiekli
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a uvarili študentky a študenti so svojim
vyučujúcimi zo Strednej odbornej
školy gastronómie a hotelových služieb
v Petržalke. Na tomto a množstve
ďalších väčších či menších detailov sme
pracovali do poslednej chvíle dňa „D“
11. 2. 2020.
Prof. Guy Peters prednáša priamo na
FSEV UK
Víkend pred konaním konferencie nás
začal držať v napätí silnejúci COVID-19
v Číne, keďže z Ázie k nám prilietal
práve Guy Peters, ktorý okrem účasti
na konferencii ponúkol svoj čas aj
na prednášku spojenú s diskusiou
ako „intelektuálnu ochutnávku“ ešte
pred konaním konferencie. Niektoré
lety boli zrušené a tak sme s napätím
očakávali, či sa prof. Petersa dočkáme...
a dočkali sme sa. Správa, že jeho lieta‑
dlo pristane 11. 2. vo Viedni nám pridala
vietor do plachiet a obľúbená miestnosť
A012 v budove FSEV sa postupne plnila
hosťami, ktorí si príležitosť diskutovať
s prof. Guyom Petersom nenechali
ujsť. Prof. Peters dorazil v plnej
sile, usadil sa do pohodlného kresla
a jemu vlastným pokojným a typickým
prejavom nás všetkých naladil do
príjemnej intelektuálnej atmosféry na
tému „Bureaucrats and Politicians:
The Continuing Saga”. Bolo nesmierne
zaujímavé si naživo vypočuť človeka,
ktorý svoj výskum (ale aj poradenstvo
priamo politikom) politicko-adminis‑
tratívnych vzťahov robí od Latinskej
Ameriky, cez Európu až po Áziu, vie
poskytnúť množstvo príkladov a výziev
výskumu, a to formou, ktorá je nielen
atraktívna pre výskumníkov, ktorí
sledujú každú jeho novú publikáciu, ale
aj pre mladých začínajúcich študentov
a vedcov. Ide o pána profesora
s veľkým P, ktorý prepája a dodáva
skutočne globálny rozmer. Na záver
nám sprostredkoval chuťovky z jeho
novo pripravovanej publikácie
„Governing in the Shadows”, na ktorú
sa všetci tí, ktorí sa venujú skúmaniu
neformálnych inštitúcií nesmierne
tešia, čo rozhodne akademici strednej
a východnej Európy sú.

19.00 začíname... alebo slávnostný
ceremoniál nielen otvorenia,
ale aj odovzdania čestnej medaile
prof. Petersovi
Zrkadlová sieň bola pripravená...
Dobové stoličky, vysoké zrkadlá,
bordové koberce, prossecco v pohároch
a elegantné akademičky a akademici
v priateľských rozhovoroch pomaly
napĺňali priestory. Posledné zopako‑
vanie otváracieho prejavu riaditeľky
ÚVP prof. Emílie Sičákovej Beblavej,
moderátorský scenár doc. Kataríny
Staroňovej, prezentačné kartičky
riaditeľa Magistrátu mesta Bratislavy
Ctibora Košťála ako aj šuchotavé taláre
dekanky FSEV doc. Lucie Mokrej
a prorektora Univerzity Komenského
doc. Radomíra Masaryka... Všetko sa
mohlo začať. Po úvodnom príhovore
riaditeľky ÚVP, nasledovala prezentá‑
cia riaditeľa Magistrátu o hlavnej téme
TED 2020 z pohľadu praktika, t. j. ako
motivovať a pracovať s existujúcimi
ľudskými zdrojmi – úradníkmi – a aké
kompetencie sú potrebné na získanie
na nové úradnícke posty, aby reformy
ktoré nový primátor vo svojej
volebnej kampani sľúbil vykonať
a ktoré momentálne aj prebiehajú
v Bratislave, boli skutočne uskutočnené
a fungovali. Následne bolo slovo
odovzdané prorektorovi doc. Rado‑
mírovi Masarykovi, ktorý v mene
Univerzity Komenského poďakoval
prof. Petersovi a uviedol dekanku FSEV
doc. Luciu Mokrú, aby prof. Petersovi
odovzdala čestnú medailu Univerzity
Komenského ako symbol našej vďaky
za mnohoročnú spoluprácu a ocenenie
jeho špeciálneho vzťahu k samotnému
Ústavu verejnej politiky, ktorý pomáhal
spoluzakladať. Pred 15 rokmi si
zakladajúci tím ÚVP (prof. Ľudmila
Malíková, Miroslav Beblavý, Michal
Vašečka, Emília Sičáková-Beblavá
a Katarína Staroňová) prizval viacerých
odborníkov, aby obsahové naplnenie
jednotlivých predmetov zodpovedalo
medzinárodným štandardom bežných
programov vo verejnej správe a verej‑
nej politike vo svete. Prof. Guy Peters
z Pittsburskej univerzity bol nielen
jedným z týchto odborníkov, ale ostal aj
v úzkom vzťahu a niekoľkokrát navštívil
ÚVP, ak ho jeho výskumné a konzultant‑
ské aktivity zaviali do geografickej blíz‑
kosti Slovenska. Tentokrát však prišiel
len kvôli ÚVP. Sálou sa ozval potlesk
a na niektorých tvárach sa objavilo aj

jemné dojatie, keď prof. Peters v krát‑
kom ďakovnom príhovore potvrdil jeho
špeciálny vzťah k ÚVP.

pultov, od stolov sa ozývali živé rozho‑
vory a smiech a tak sme vedeli, že prvý
deň konferencie máme úspešne za
sebou.

Pred zaslúženým občerstvením otvá‑
rací večer uzavreli svojimi príhovormi
a prianiami kvalitných diskusií do
ďalších konferenčných dní prezidenti
oboch hlavných organizátorov za
EGPA Jean-Michel Eymeri Douzans
a za NISPAcee Gyorgy Hajnal. Ďalšia
hodina sa niesla v podaniach rúk na
zoznámenie, srdečných pozdravení
a zvítaní, dobrého jedla, žoviálnych
rozhovorov a uvoľnenej príjemnej
atmosféry. Blížiaca sa 22.00 hodina sa
začala odrážať na tvárach účastníkov
konferencie, ktorí sa postupne odobrali
do hotelov a výdatným spánkom sa
pripravovali na intelektuálny výkon
nasledujúcich dní.
Prvý deň konferencie...
Život v uliciach Bratislavy skoro ráno
je úplne iné ako ho poznáme cez bežné
pracovné dni. Auto so špeciálnym
povolením na vjazd do starého mesta,
naplnené balíčkami pre účastníkov,
bannermi a najrôznejšími papiermi
sa pomaly uhýbalo zásobovacím
vozidlám po mačacích hlavách v pozadí
s Dómom sv. Martina, až ho privítala
brána kláštora na Klariskej ulici a v nej
vyhradené parkovacie miesto. Párkrát
tam a späť a registračný stôl bol pripra‑
vený na príchod prvých účastníkov,
bannery rozostavené a miestnosť
s úhľadne prestretými stolmi voňala
čerstvým pečivom a kávou. Cez veľkú
drevenú bránu sme začali spoznávať
známe tváre našich účastníkov. Podpis,
odovzdanie tašky, visačka s menovkou
na krku a káva s bratislavským rožkom
v rozhovore s kolegom či kolegyňou,
toto bol obraz rána prvého konferenč‑
ného dňa. S odbitím pol deviatej sa
zaplnili oba rady sústredných oválov,
v pozadí bola spustená prezentácia
a prvé slovo dostala dekanka FSEV
doc. Lucia Mokrá, ktorá účastníkov
privítala a konferenciu s prianím
intelektuálne výdatných diskusií
otvorila. Doc. Katarína Staroňová sa
ujala úlohy moderátorky, v krátkosti
predstavila pravidlá diskusie a vyzvala
prvého rečníka, aby účastníkov uviedol
do svojej témy. Následne prebiehali
diskusie a jednotlivé tematické bloky
predeľovali pauzy na kávu a malé
občerstvenie. Za doobedie prvého

dňa sa diskutujúci zamerali na tému
kariérnych dráh vysokých štátnych
predstaviteľov, ako aj na pohľad na to,
čo je reálnou náplňou práce vysokých
štátnych úradníkov. Po dlhšej obedovej
prestávke sa témy preniesli do proble‑
matiky profesionalizácie a politizácie
a prvý konferenčný deň ukončila téma
poradenstva v tvorbe politík. Zaslú‑
ženou odmenou bola pre účastníkov
spoločná večera v Hoteli Devín, kde
ochutnali špeciality česko-slovenskej
kuchyne a vybrané slovenské vína,
ktorým krátky someliersky úvod
pripravila doc. Katarína Staroňová.
Bryndzové halušky, plnené pirohy,
perkelt, či klasický vývar a rezne so
sladkou bodkou vo forme bratislav‑
ského rezu sa vytrácali z ohrievacích

Pokračovanie a záver...
Druhé ráno Bratislava ponúkla rovnaký
pokoj ranných zásobovacích rituálov
a neskorší začiatok jednej z dvoch
posledných tematických diskusií
znamenal možnosť dlhšej rannej kávy
a prípadne krátkej prechádzky v zimnej
Bratislave. Osvieženie pamäti pármi‑
nútovým zhrnutím predchádzajúceho
dňa a hneď bola uvedená prvá rečníčka
druhého konferenčného poldňa, ktorá
sa venovala téme politicko-adminis‑
tratívnej dichotómie a konceptom
zúčtovateľnosti a legitimity. Po krátkom
„coffee break“ sa poslednou, ale neme‑
nej zaujímavou témou stala verejné
hodnota a úloha vysokých štátnych
úradníkov v tvorbe a komunikácii
o verejnej hodnote. Záver konferencie
už tradične patril príhovorom oboch
prezidentov a priestor dostali aj
prof. Guy Peters a Tony Verheijen,
ktorí predostreli svoje vízie toho, kam
sa vo výskume a v praxi bude uberať
problematika vysokých štátnych
úradníkov. A na záver pred spoločným
obedom „na rozlúčku“ sa doc. Katarína
Staroňová v mene celého miestneho
organizačného tímu poďakovala
účastníkom a vyzvala ich, aby využili
možnosť a svoje príspevky obohatili
získaným poznaním a obsahovo nimi
naplnili špeciálne vydanie časopisu
NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. Posledné spoločné foto
a dovidenia, milé kolegyne a kolegovia...
Pre organizátorský tím však ešte
ostávajú nielen spomienky a pocit
úľavy, ako sme stihli predbehnúť o pár
dní koronavírus (zastavenie leteckej
dopravy nasledovalo 2 týždne po
TED 2020) ale aj príprava špeciálneho
čísla NISPAcee Journal of Public
Administration a Policy pod taktovkou
hosťujúcich editorov: Tobiasa Bacha,
Jana Meyer-Sahlinga a doc. Kataríny
Staroňovej. Na číslo, kde budú aj
príspevky od prof. Guya Petersa či
Tonyho Verheijena zo Svetovej banky
sa môžete tešiť v decembri 2020. ▪
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Sylvia Veit

rÓbert mArtin hudec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Prinášame Vám sériu rozhovorov
z medzinárodnej konferencie
TED 2020: Politické aspekty
byrokracie: Postavenie vysokých
štátnych úradníkov v neistej
dobe. Konferenciu organizovalo
ÚVP v dňoch 12. – 13. februára
2020 a zúčastnilo sa jej množstvo
vedcov svetového formátu na
oblasť verejnej politiky a verejnej
správy. Rozhovory prinášame
v pôvodnej verzii v anglickom
jazyku.

What is your research about?
The main topic of my research is top
civil service – the highest hierarchi‑
cal positions within administration,
especially within ministries and central
government agencies and I am focusing
on the question in how far political
criteria play a role in selecting persons
in these positions. In my work, I collect
data on the educational and career
background of top civil servants as
well as on political criteria. I think
it’s important because in most of the
countries these people have big impact
on policymaking. Currently I’m work‑
ing only on German cases.
How do these political criteria look?
It’s usually party loyalty, party
membership or professional back‑
ground in politics as elected politician
or as party staff. I’ve read your articles
about signalling.
How is it with those who signal
political compatibility (party affiliation,
ideological compatibility etc.)?
We can say that those who signal politi‑
cal compatibility are more likely to get
a job as top civil servant and are also
the fast promoters.
How does turnover of civil servants
look like in Germany?
Between departments, there is not
a big difference. It is very usual to
replace the top civil servants, so level
1 and level 2 civil servants are usually
replaced after a change of government
or minister. Sometimes immediately,

Sylvia Veit

Sylvia Veit is professor at the
University of Kassel at the Faculty
of Economics and Management.
Her work is a valuable contribution
for the field of political administra‑
tive relations. In her later research,
she is focusing on the politicisation
of bureaucracy, which she studies
by analysing signalling of political
responsiveness in the processes of
recruitment and promotion.

And why do we need to know that
they are replaced?
Because they are important persons in
the ministries. In the literature, they
are described as cultural carrier, i. e.
they have large influence on the behav‑
iour of the staff in lower hierarchical
positions within the ministry, therefore
is very important who is that person.
This was the first reason; the second
reason is that it is important to explore
in how far a country’s bureaucratic
system can be described as merito‑
cratic or not. Do all candidates who are
very good, excellent at university, have
the same chance to have a career in
the public service or does this depend
on other criteria they possibly can’t
influence?
On one hand being meritocratic gives
us best talents on the best positions,
but on the other hand, why putting
your own people whom you can trust
on key positions is considered bad?
It is a question of degree, it is difficult
to say where is the line, but I would say
it is completely legitimate to change
some of them, let’s say 10, 20 percent of
those in senior positions. A new minis‑
ter needs a ministry that he can work
with and supports him and implements
his policies, but if you exchange more
staff, then you usually get a problem
with the expertise. It is about degree
and professional standards in the civil
service. If you are a ministerial civil
servant and if you fulfil the professional
standards, you should be able to work
for different governments, therefore it
is not necessary to remove more staff
after changes in government.

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

Rozhovory z medzinárodnej
konferencie TED 2020

sometimes after 1 or 2 years. In the
first months, the minister still uses the
expertise and advice of the experts of
the old minister and later, when he gets
more confident, he replaces them.

So, the politicization isn’t a problem
itself, but only if its degree is too high
and we ignore the professional criteria,
right?
Yes, if we ignore the professional stand‑
ards, this is the problem. Otherwise,
it is not, but it has to have its limits.
In your paper on signalling, you
focused mostly on CVs and background
information.
In the results you compared those who
signalled the political compatibility
and the expertise, but were there
cases of people lacking expertise all
together and still getting a job?
This is difficult to answer, because
what we measured was not only the
minimum standards, but I would say,
all of them had the minimum standards.
There is a legal barrier just to enter
the civil service and for promotion
you need to fulfil standards. There
were no incompetent people outside

of the criteria. I would also argue that
the minister is usually interested in
appointing top civil servants who are
both competent and politically respon‑
sive. This is the ideal situation for the
minister.
What about other extreme – a situation where turnover of civil servants
is approaching zero. Would that be an
ideal too?
There is nothing like a totally unpoliti‑
cised bureaucracy in any democratic
country. This is important to know,
because sometimes people have the
impression that we should reach this
point, but this is not a necessity.
Yes, I see that the general public
is calling for this and their perception is that unless we have a totally
meritocratic bureaucracy or it is fully
politicised. I think that there is some
amount of scandalisation in this area,
is it the same in Germany?
Yes, this happens sometimes, but in
general it is considered legitimate to
have some kind of politicisation and
personalisation, and it is sometimes
misused, but not very often. ▪
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Rozhovory z medzinárodnej
konferencie TED 2020

Jan‑Hinrik
Meyer‑Sahling
rÓbert mArtin hudec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Can you please brieﬂy introduce your
work?
I am currently a Professor of Political
Science in Nottingham in United
Kingdom. I am from Germany, but
I lived more than 20 years in the UK,
I’ve got PhD from the London School
of Economics. My research has mainly
focused on the management of the
civil service, how they are recruited,
how they are promoted, how they are
paid, how their work is evaluated and
so on. How these facts affect their
motivation, what is the impact on
their performance and on their public
service orientation and their commit‑
ment to the public service and to serve
the society. Also, corruption is a big
issue and we have to find out why civil
servants engage sometimes in unethi‑
cal corrupt behaviour and what we can
do to reduce corruption.
Which countries do you focus on in
your research?
For long time, I have focused on
Central and Eastern Europe, this
includes the new members of the
EU, not so new anymore, as well as
the accession states from the western
Balkans. In the last years, I have worked
also on developing countries. Last year,
I worked on a project on civil service

management and anti‑corruption in 4
developing regions and 10 countries –
Latin America, Africa, Asia and CEE.
What we did in this project was to run
employee surveys. These were large
scale surveys that we sent out to all the
civil servants to understand how moti‑
vated they are and what experience
they have with corruption and integrity
and to understand how they actually
are managed. This is a research that
has been taken positively by the World
Bank, by the European Commission,
by the OECD and by various countries.
In this context, we have also been asked,
together with my colleague Katarína
Staroňová from your Institute of Public
Policy, to conduct such a survey also
in Slovakia. We started the survey just
before the elections now in February.
In the survey, we are asking the civil
and public servants that are employed
at state administration bodies and state
offices at local administration level.
We expect to reach 30,000 civil serv‑
ants. This will provide new evidence for
the Government Office and for various
ministries and we expect that they
will use this evidence to identify their
strength and weaknesses and how they
can tailor interventions to make their
civil service work better. At the end of
the day, we want to have an effective

civil service because that is a key
component of effective governance.
Okay, so we will have a survey but
how exactly can we use the retrieved
data to improve the performance of
public administration?
First of all, we need to design the
survey, bring it to the field and we need
to make sure it is actually completed
and whoever worked on survey
knows that it is not so easy to mobilise
everybody to participate. What we will
do subsequently is to prepare report
for the Government Office and in this
report we will show differences across
the institutions and different types of
civil servants. What we have found, for
instance, in previous research is that
you have huge differences between
ministries and different agencies and
local state units (ed. note: counties), so
you may have some ministries where
work motivation or job satisfaction
is very high and then you have others
where it is quite low. And this, of
course, raises an important question:
“Why is it so?”

You have mentioned that you work
and run a similar survey across many
countries globally. To what extent is
it possible to make a cross-country
comparison?
It is not the best idea to compare across
countries, but it is more important to
unpack the black‑box of government
and to see how the institutions differ.
It is also clear to see that the managers
differ from the middle and low levels
of civil service, young civil servants
differ from old civil servants. We often
believe that old civil servants are not
motivated at work – but we have seen
in many countries that this is not
true. Older civil servants tend to be
motivated. Young civil servants are
very motivated when they join the civil
service and then it drops off a little bit,
they are going through a reality check,
after a while they are going to appreci‑
ate again the work in the civil service.
So, we are doing, first of all, those kinds
of comparisons to provide descriptive
evidence for the government and then
we are looking for the relationships
between management practices and
employee outcomes, for instance,
whether recruitment practices have
consequences on integrity as an exam‑
ple. From other countries, we could say
that political connections at the entry
level have an effect on corruption in
public service. In other countries, we
find that politicization is often having
negative consequences. If we find
something similar in Slovakia, we can
go back to the Government Office and
we can show them that recruiting on
base of political connection have nega‑
tive consequences on corruption and
integrity and that adopting measures
to reduce the political connections is
beneficial. We can also identify certain
management practices that reduce
politicization, for example, written
examinations, structured interviews
and so on. Often we believe that some
of these things are right or wrong but
the evidence is too low and we can
make this evidence stronger.
When talking about the recruitment
processes, many times this is taken
just as a pure formality in our country.
How can your research cover these
practices?
To some extent, we ask these things
in surveys, so we know whether these

Jan-Hinrik Meyer-Sahling

works at University of Nottingham
since September 2004. He received
his MSc in European Politics and
Policy and his PhD in Government
from the London School of Econo‑
mics and Political Science. Prior to
joining Nottingham, he was a Tuto‑
rial Fellow in Comparative Public
Administration and Public Policy at
the London School of Economics
and Lecturer in European Politics
at Birkbeck College, London.
He has been a Professor of Political
Science since 2015. He worked on
many OECD studies on the topic of
sustainability of civil service. The
Institute of Public Policy currently
works together with Prof Meyer‑
‑Sahling on a survey about civil
servants in Slovakia.

exams are taken seriously, but we
can also subsequently see it. When
examination had no impact there is
something wrong with the exam, so we
can go to the civil service department at
the Government service and tell: “Look,
you are doing an exam but the exam is
ineffective, you might have to redesign
it.” You need to go to more detail that
why it doesn’t work, can be the case
that the questions are leaked, maybe
the wrong questions are asked. Can be
the case that the test is just too basic
that competences are not properly
tested. Some of things you can ask in
survey and some you can see from the
relationship you find.

So the high level of politicisation
increases corruption, right?
That’s evidence from other countries,
but don’t put Slovakia there, we don’t
know yet. And also, I don’t want to
create perception that political appoin‑
tees are bad. If you ask the ministers,
they will tell you: “I need to have politi‑
cal appointees because they are loyal to
me, they will implement my program
and my program is the reason why
I was elected. I don’t want to work with
civil servants who are slow, unmotiva‑
ted and not responsive to my agenda.”
I think this perspective is really impor‑
tant to take into consideration. In order
to make a good compromise, we need
to have better evidence. I think that
often the missing link in these discus‑
sions about whether politicisation is
good or bad is evidence. I wonder why
– evidence should be a basic component
of the discussion. Also, you need to
have a good evidence, based on more
than a few interviews or anecdotal data.
If you make survey of 30,000 that is
probably a robust evidence. And then
we can say whether in Slovakia political
appointees are associated with less
performance, less motivation and more
corruption. But this might not be the
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If you go to the Baltic states, they have
successfully professionalised their
civil services, especially when you go
to Estonia, there are very very few
political appointees. If you come to
Central Europe, Hungary, Poland,
Czech Republic, Slovakia and Slovenia,
the rule of politics is much greater, it is
more common that the top layers of the
civil service change by the change of
the government. Especially in Poland
and Hungary, it is even more than
in Slovakia and the Czech Republic.
In Eastern and Central Europe,
there are many worlds of different
governance.

case in Slovakia, so you won’t move to
a conclusion, before we have the data.

About the differences between the East
and the West, or between the regions,
I would like to start by the differences
between the Central and Eastern
Europe. The perception in the West is
that in the Eastern Europe, the quality
and capacity is lower and features such
as politicisation are prominent. I think
this underestimates the variations
that we have in between the regions.

Zdroj: www.facebook.com/dvorakoskar

An interesting idea was pointed out by
Rockman and Aberbach, they pointed
out that the ‘quiet crisis’ of bureaucracy is not the answer to ineffectiveness, that the civil servants are high
educated and motivated. This was
the case of the US. Do you see some
differences in this factor in Europe and
its regions?
The work of Aberbach and Rokcman
is important and they observed the
development for like 50 years. We can’t
simply draw the same conclusion in
Europe, because we would need more
evidence to do so. In existing research,
you can find that the levels of work
motivation and job satisfactions are
high amongst the civil servants. If you
look at the numbers at such, it is not
that they look demotivated. In order
to really understand this, you need
to compare it with the evidence from
private sector and I think that evidence
of this is lacking at the moment, so it
needs to be examined.

How does these all compare to
Western Europe?
Western Europe itself is very diverse,
too. In UK, the civil service is managed
very differently than in Spain or
Greece. Rather than speaking about
east/west distinction, we should maybe
speak about north/south distinction.
The Baltics have more in common
with Scandinavia, the Czech Republic,
Slovakia, Hungary and Poland have
more in common with Germany
and Austria and Southern Europe is
traditionally characterized by more
patronage and clientelism, especially
also in lower levels of civil service.
We need to look at Europe now from
different angles, different families of
public administration. ▪
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Rozhovory z medzinárodnej
konferencie TED 2020

You have been piloting the project
for a decade – can you please tell us
about the origin of your unit? How it
all started?
It started by demand from politicians
– we got a new coalition in 2003 and
they required a more systematic
approach to top civil service. We star‑
ted to develop a new approach, it was
a pilot. We took this kind of marketing
approach, I would say, that we can show
the top officials what kind of added
value they can get by participating
in these activities. We developed the
programme for them, which was inte‑
resting and enhanced cooperation so
they were attracted to join us. We also
work on the image of civil service – that
a state can be also a good, attractive
employer.

Eve Limbach‑Pirn
rÓbert mArtin hudec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Could you please tell us why to have
a civil service excellence centre?
The point of having a civil service
excellence centre is to work systema‑
tically on recruitment, assessment
and development of top civil servants,
which will be a benefit for the welfare
of the state. Top civil servants are those
who actually make things happen,
implement political priorities and who
should provide good performance and
serve citizens.

Were there any major obstacles in
establishing this unit?
To do something as a pilot project, and
also based on a voluntary principle of
participation for the top civil servants,
was really challenging, I would say,
because you have to sell this idea,
attract those people, you really need
to care that you have really designed
an attractive and useful programme.
These were the main challenges, the
biggest obstacles. There were some
smaller things, but this was the main
one. We still ask ourselves every day
that what kind of added value we can
provide for our target group.

They sound a little bit modern to me,
like it has corporate vibes.
Of course, they sound a little bit
modern – it’s because we want to be
a modern civil service.

Eve Limbach-Pirn Foto Riigikantselei

What are the competencies that make
a civil servant a good civil servant?
We had a lot of discussion in Estonia
about what should be the requirements.
Some of them are fixed in civil service
law, but we also have a competency
framework, which is defining those
competencies that top civil servants
must have. We are using maybe a little
bit strange names for our competen‑
cies, like achiever of results, innovation
booster, empowerer and so on. We
had a working group for few months
discussing how we should build this
framework, where we should go,
critically discussing our situation and
what problems civil servants face – and
we picked from those the competences
that are needed.

What do you think are the achievements of your program?
I am very satisfied with our results.
If you ask what we have achieved,
we have achieved a change in the
culture – now everybody understands
the necessity of leadership, the idea
that top executives should work on
self‑development. By their active parti‑
cipation on this programme, the quality
of leadership has improved quite a lot.
I am happy, but that doesn’t mean I am
sitting and waiting. We are still develo‑
ping our activities and moving forward
in a spiral way.

Eve Limbach-Pirn

is the founder and Head of the Top
Civil Service Excellence Centre in
Estonia, which is a structural unit
of the Government Office that is
responsible for the recruitment,
selection and development of top
executives in civil service. The
Centre also organises the develop‑
ment and improvement, as well as
performance assessment of top
executives; manages and develops
the e‑Competency Centre; analyses
the development needs of top
executives; advises top executives
on their development and provides
the necessary activities.

Commission or Slovakia. What is the
advantage of such a system?
I think it is very useful – it makes civil
servants think: “Have I done enough?
Have I performed well?” And also, it
makes their supervisors think the same.
Therefore, it leads them to report their
results, which is very good.

There is a popular opinion that state
administration is rigid and that civil
servants are opposing any change.
How was your unit received amongst
the bureaucrats?
We had some obstacles, but we had
a step by step approach trying to
convince them that we are providing
added value. I don’t think that our
top civil servants are rigid anymore.
It might have been rigid because of the
structure itself and on the idea that
it should be based on legal acts itself.
But civil servants, at least in Estonia,
are actively looking for possibilities to
make changes and innovations.
That sounds impressive. In Estonia,
you have a position system meaning
that top civil servants have to re-apply
for their own job every 5 years and
compete with other applicants.
This is quite unusual for career-based systems, such as European

If our country, or any other CEE
country, would like to establish a civil
service excellence centre, where
should we start?
Analyse your problems and the challen‑
ges. Then analyse where you want to be,
where you are heading. Then go step
by step. You can’t change things just by
passing a new law. ▪
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FSEVfest 2019

Jednou z aktivít Ústavu verejnej politiky
na FSEVfeste bolo aj otvorenie galérie
politického umenia v priestoroch
FSEV. Prvými autormi, ktorých dielo
bolo vystavené (a ešte stále si ho
môžete pozrieť) boli Jarmila Mitríková
a Dávid Demjanovič. Ich dielo z roku
2019 s názvom Cesta do praveku II.
(pyrografia na preglejke, kolorovaná
lazúrami na drevo) tak po FSEVfeste
obohacuje priestor FSEV o nový rozmer.

eVA pAVloVičoVá, autorka je doktorandkou ÚVP

O diele:
Názov obrazu odkazuje k rovno‑
mennému filmu pre mládež režiséra
Karla Zemana z roku 1955, ktorý
bol súčasťou širšej kampane šírenia
ateistického pohľadu na svet komu‑
nistickým režimom. Fiktívny výjav na
obraze zobrazuje hru s novostvorenými
dinosaurami, oslavuje silu a pokrok
vedy a jej ovládnutie prírody.

Študenti a študentky Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK zorganizovali v decembri
2019 už deviaty ročník festivalu našej fakulty
FSEVfest. Program bol bohatý, hostia výnimoční
a párty v priestoroch školy a neskôr vo Fuge
skutočne výživná. Témou festivalu bolo: „Kto som
a kam kráčam, spoločnosť?”, ktorú organizátori
poňali veľmi široko a bolo možné sa zúčastniť
rôznorodých aktivít.

Študenti si mohli užiť diskusiu o prepo‑
jení umenia a spoločnosti, ktorej sa
zúčastnili režisér Michal Vajdička,
raper Tono S., hudobník Michal Kaščák
a vizuálny umelec David Demjanovič
– moderovala ju doc. Katarína Staro‑
ňová. Veľmi divácky úspešnou časťou
programu bol aj profesorský OPEN‑
‑MIC, v podstate akademický freestyle
na témy dôležité pre prednášajúcich.
Na tejto časti programu zastúpila Ústav
verejnej politiky prof. Emília Sičáková‑
‑Beblavá, ktorá v desaťminútovom
bloku predstavila pohľad na verejnú
politiku z hľadiska boja dobra a zla.
Náš Ústav sa do príprav festivalu zapojil
aj ďalšími aktivitami. Jednou z ich
bola aj hostina, na ktorú sme pozvali
priateľov, spolupracovníkov, študentov
a návštevníkov FSEVfestu. Ponúkli
sme poživeň pre telo i pre dušu.

O autoroch:
Absolventi bratislavskej VŠVU Jarmila
Mitríková a Dávid Demjanovič
spolupracujú ako duo od roku 2009.
Sú známi predovšetkým vytváraním
obrazov tradičnou technikou pyrogra‑
fie, ktorú dopĺňajú o keramické objekty,
video a performancie. V ich prácach
môžete vidieť inšpiráciu tradíciami,
folklorizmom, pohanskými zvykmi,
poverami, mýtmi a referenciami k reál‑
nej alebo fiktívnej histórii. Pravidelne
vystavujú doma aj v zahraničí a absol‑
vovali niekoľko umeleckých rezidencií
(napr. v Švajčiarsku a Holandsku). Ich
práce sú zastúpené vo viacerých verej‑
ných aj súkromných zbierkach, vrátane
Slovenskej národnej galérie. Žijú
a tvoria v Košiciach. Kľudne navštívte
ich instagram (www.instagram.com/
mitrikovademjanovic). ▪
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Tvoríme Komunitný plán
sociálnych služieb pre Karlovu Ves
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom ÚVP

Ak samospráva nemá dostatočné kapa‑
city na úrade, prvou pomocou mu môžu
byť konzultačné spoločnosti alebo
neziskové organizácie. Takáto situácia
nastáva v troch z desiatich analyzova‑
ných samospráv. No ani v tom prípade,
ak si obec komunitný plán „kúpi“,
nemusí dostať kvalitný materiál.
Formalizmus
Samosprávy sa často stavajú ku svojej
povinnosti formalisticky. V realite
napríklad zapojenie prijímateľov
a poskytovateľov služieb mnohokrát
končí pri odoslaní pár desiatok dotaz‑
níkov. K priamej participácii občanov,
obzvlášť zraniteľných skupín, často
nedochádza.

Od júna 2019
pracujeme spolu
s Inštitútom SGI
na Komunitnom
pláne sociálnych
služieb v Karlovej
Vsi v rámci
projektu, ktorý
je financovaný
z Nórskeho
finančného rámca.

Pozreli sme sa na komunitné plány 30
najväčších miest a obcí a zistili sme, že
každá piata samospráva si nestanovila
konkrétne časové rámce realizácie akti‑
vít a vyhodnocovania ich plnenia, teda

Komunitné plánovanie predstavuje
proces, ktorým sa, zjednodušene
povedané, zisťuje dopyt a ponuka po
sociálnych službách. Výsledkom má
byť dokument, ktorý definuje, aké
služby, v akom rozsahu a kvalite potre‑
bujú jednotlivé skupiny občanov.
Podľa existujúcej legislatívy sa má plán
vytvárať v spolupráci s prijímateľmi
a poskytovateľmi služieb i so širo‑
kou verejnosťou. Zákonodarca mal
nepochybne dobrý zámer – pritlačiť
samosprávy k plánovaniu sociálnych
služieb na základe dôkazov. Inými
slovami, aby si plánovali rozvoj sociál‑
nych služieb až po analýze existujúceho
stavu a potrieb obyvateľov. Rovnako
sa mali zaviazať ku konkrétnym

cieľom a aktivitám, za ktoré by boli
zúčtovateľní.
Aplikačná prax
Podľa zákonnej úpravy má každá samo‑
správa predložiť návrh komunitného
plánu sociálnych služieb na schválenie
zastupiteľstvu do 6 mesiacov od
zverejnenia národných priorít rozvoja
sociálnych služieb (2015). Nezáleží na
tom či má 50 tisíc alebo 500 obyvateľov.
Nikoho neprekvapí, že malé obce sotva
spracujú analytický dokument, nie
to ešte včas a v požadovanej kvalite
a rozsahu. Problém s lehotou polroka
mali dokonca takmer všetky skúmané
mestá. Aj preto štát vo výsledku
dodržiavanie tejto povinnosti zvyčajne
nijako nerieši.

ambíciu kontrolovať mieru naplnenia
cieľov. Tieto informácie by mali byť
podľa zákonnej úpravy v komunitných
plánoch uvádzané.
Mestá a obce pri plnení svojej povin‑
nosť idú predovšetkým cestou naplne‑
nia formálnych náležitostí. Komunitné
plány sú bez dostatočných dát a ich
analýzy či zapojenia verejnosti. Nemajú
teda výraznejšiu pridanú hodnotu a nie
sú využiteľné na skutočné plánovanie
na základe dôkazov.
Ako nastaviť sociálne služby?
Na začiatku akéhokoľvek plánu musia
byť dáta a analýza existujúceho stavu.
Cieľom musí byť zapojiť všetkých,
ktorých sa to týka – prijímateľov
a poskytovateľov sociálnych služieb
aj širokú verejnosť. Preto sme
oslovili organizácie a zariadenia, ktoré
poskytujú sociálne služby v Karlovej
Vsi aj mimo nej v Bratislavskom kraji,

ak ich služby využívajú Karlovešťania.
V rovnakom čase sme dotazníkom
oslovili širokú verejnosť. Zber sme
uskutočnili aj prostredníctvom Karlo‑
veských novín, centier služieb občanom
na miestnom úrade, na webstránke
a prostredníctvom približne 40
schránok rozmiestnených po školách,
poštách a zariadeniach sociálnych
služieb. V neposlednom rade sme oslo‑
vili samotných prijímateľov sociálnych
služieb v Karlovej Vsi.
Dotazníkmi to nekončí
Nie je to však jediný spôsob, akým sme
zbierali dáta, na ktorých stojí analýza
stavu sociálnych služieb. Počas jesene
2019 prebehli skupinové diskusie
priamo s občanmi, ktorých sa sociálne
služby týkajú – napríklad s rodičmi,
ktorí navštevujú rodinné centrum,
s dôchodcami využívajúcimi denné
centrum, s opatrovateľkami a priamo
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s poslancami a poslankyňami sociálnej
komisie Karlovej Vsi.
Súčasťou diskusii bolo aj vypracovanie
pocitových máp, na ktorých môžu
občania vyznačiť, s akými miestami
v Karlovej Vsi sa im spájajú pozitívne
či negatívne skúsenosti. Zaznamenať
svoje asociácie k miestam v mestskej
časti mali možnosť aj návštevníci Karlo‑
veských hodov.
Čo ukázali dáta?
Dotazníkový zber dát medzi obyva‑
teľmi ukázal, že zatiaľ čo mladí ľudia
vnímajú ako problém v Karlovej Vsi
najmä parkovanie, či kvalitu chodníkov
a ciest, medzi staršími obyvateľmi to
boli častejšie aj sociálne služby. Trápia
najmä ľudí žijúcich osamote, ktorí sú na
pomoc viac odkázaní.
So seniormi sa výskumníci rozprávali
aj na skupinovej diskusii. Zhodli
sa, že by ocenili zlepšenie priestorov
denných centier aj väčšiu podporu
klubov seniorov, predovšetkým však na
potrebe denného stacionára. Navrhli aj
zriadenie tzv. „penziónu“ pre seniorov,

kde by mohli byť ubytovaní v menších
než trojizbových bytoch a zároveň
sa zúčastňovať aktivít v spoločných
priestoroch.
Na chýbajúci stacionár upozornili aj
prijímatelia sociálnej pomoci od mest‑
skej časti, ktorých názory výskumníci
získavali pomocou dotazníkov. Spome‑
nuli však aj nedostatky v opatrova‑
teľskej službe. Pomoc kvalifikovanej
opatrovateľky bola pritom najčastejšia
odpoveď na otázku, čo by mohlo viesť
k lepšiemu zabezpečeniu starostlivosti.
Často totiž majú problémy s pohybom
alebo so starostlivosťou o domácnosť
a prípravou stravy.
Zo skupinovej diskusie s opatrovateľ‑
kami vyplynuli návrhy na zlepšenie
koordinácie, odovzdávania informácii
či zadefinovania náplne práce. Pouká‑
zalo sa aj na problémy so zabezpečením
prepravy pre klientov a roznášaním
obedov. Veľkou výzvou je však najmä
nedostatok opatrovateliek, čo môže
súvisieť s výškou ponúkanej mzdy
a vysokými nárokmi.

Mestská časť dokáže zabezpečiť obedy
v jedálni alebo rozvozom približne 100
záujemcom. Obyvatelia s ťažkým zdra‑
votným postihnutím, nepriaznivým
zdravotným stavom alebo dôchodcovia
môžu požiadať aj o donášku stravy do
ich domácnosti. Analýza ukazuje, že
dopyt po službe od ľudí, ktorí by ju
nutne potrebovali, je minimálne o 30
obedov vyšší.
Ďalšou zaujímavosťou je, že rozhovory
s rodičmi navštevujúcimi detské
centrum odhalili slabú informovanosť
o príspevku na školské pomôcky, ktorý
mestská časť ponúka.
Analytickú časť komunitného plánu
plánujeme uzavrieť do konca marca, no
pokračujeme v práci ďalej. Najdôleži‑
tejším výstupom projektu je manuál na
tvorbu komunitných plánov sociálnych
služieb, ktorý bude pomáhať samosprá‑
vam vypracovať kvalitný komunitný
plán. ▪

Hosťovanie na
prestížnej
ruskej univerzite
RANEPA
doc. kAtArínA stAroňoVá

Už druhý akademický rok som prijala pozvanie na týždňové hosťovanie na
prestížnej ruskej univerzite RANEPA, konkrétne na Fakulte verejnej politiky
a manažmentu (School of Public Policy and Management) v rámci programu
Global Governance and Leadership. Prednášam v anglickom jazyku dva
predmety: Globálne trendy v štátnej/verejnej službe (december 2019)
a Moderné regulačné režimy (marec 2020). Ide o intenzívny týždňový kurz,
takže vyučovanie prebieha 5 – 6 hodín v kuse, vrátane soboty, keďže v Rusku
sa učí aj v sobotu.
RANEPA (Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration – Ruská prezidentská
akadémia pre ekonómiu a verejnú správu)

je najväčšou štátnou inštitúciou vyššieho profesionálneho
vzdelávania, ktorá sídli v Moskve a má viac než 100 000 študentov.
RANEPA poskytuje vzdelávanie v oblasti manažmentu a verejnej
správy s cieľom vzdelávať budúcich či súčasných štátnych
zamestnancov, manažérov, podnikateľov, finančníkov či právnikov.
Je najvýznamnejšou univerzitou v Rusku v oblasti verejnej politiky,
verejnej správy a manažmentu. Založená bola v roku 1991, kedy
spojila viaceré existujúce vzdelávacie inštitúcie hlavne Akadémiu
ekonómie (založenú v roku 1977). Podľa rebríčku BRICS jej patrí
99. miesto vo svete.
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študenti boli hlavnými aktérmi, aby
prebrali aktívnu úlohu vo vyučovacom
procese prácou na prípadových štúdi‑
ách, vlastným výskumom pomocou
internetu o súčasných problémoch,
ktoré následne na hodine diskutujeme.
Hodiny sú tak akýmsi dialógom medzi
vyučujúcim a študentami.

Viacerí kolegovia či kolegyne sa ma
pýtali, čo ma vôbec láka na hosťovaní
v Moskve a ešte k tomu v zime, čo nie
je zanedbateľná výhrada, keďže v zime
je ľahko mínus 20 stupňov, slnko vôbec
nevidno a svetlo je len medzi 9.00
a 15.00, čiže v čase keď človek vyučuje.
Na RANEPA sú však úžasní študenti.
Nielenže je skupina veľmi rôznorodá
– študujú tu študenti z celého sveta, od
Číny, Európy až po Latinskú Ameriku
– ale aj veľmi živá a vždy pripravená
diskutovať a hrať „čertovho advokáta“.
Je známe, že medzinárodné prostredie
je pre študentov obohacujúce a napo‑
máha intelektuálnej otvorenosti, čo
v tomto prípade rozhodne platí a pros‑
tredie RANEPA je obrovskou výhodou
pre študentov. Bez výhrady ich milujem,
vidím ich potenciál, ich ideály, ich chuť
študovať a diskutovať. Zároveň aj cítim
veľkú zodpovednosť ich inšpirovať
a motivovať ku kritickému mysleniu.
Medzinárodné prostredie je určite
zaujímavou zmenou, minimálne na
nejaký čas oproti našej skôr komornej
fakulte. Moja vyučovacia filozofia je
veľmi podobná tej, ktorú uplatňujem aj
na domovskej fakulte – snažím sa, aby

V Rusku sa za vysokoškolské štúdium
platí a tak študenti oprávnene požadujú
za svoju investíciu do vzdelania
adekvátnu kvalitu. Každý program
má alokovanú kvótu miest, kde
študenti s najlepším prospechom platiť
nemusia, čo určite napomáha motivácii
študentov, ktorí chcú excelovať a dostať
sa medzi tých najlepších. Aj samotné
štúdium na univerzitách je veľmi
kompetitívne, obzvlášť v Moskve
a v Petrohrade. Nie je jednoduché
dostať sa na dobrú univerzitu – prijatie
záleží od stredoškolských výsledkov,
maturity a prijímacích skúšok. A tak
budúci študenti už od raného veku
vedia, že ak chcú študovať na univerzi‑
tách, ktoré sa umiestňujú vo svetových
rebríčkoch, musia tvrdo pracovať.
Výučba tu prebieha až do desiatej večer,
predovšetkým kvôli externistom, ktorí
cez deň pracujú, takže celý kampus
je vždy plný študentov a vyučujúcich.
V praxi to znamená, že nie je problém
študovať v skupinkách a skutočne
študentsky žiť. V kampuse nikdy nie je
núdza o zaujímavé prednášky, diskusie
s ľuďmi z praxe, premietanie, atď. Aj my
na ÚVP sa snažíme oživiť výučbu týmto
smerom, ale opäť tu narážame na určitý
typ letargie medzi študentmi.
A určite je tiež atraktívne tráviť voľný
čas v Moskve, ktorá je kultúrnym
centrom s množstvom medzinárodných
výstav, múzeí, baletov, ale i kaviarní či
reštaurácií. Život vo veľkomeste má
bezpochyby svoje výhody, každý si
tu nájde to svoje. Našťastie som ešte
z generácie, ktorá ruštinu mala na
škole, takže si ju aspoň trochu oprášim
pri potulkách mestom. A naj zážitok?
Tých je veľa, počnúc študentami,
cez výstavy až po korčuľovanie sa
v Gorkého parku. ▪

25

Public Policy News Apríl 2020

26

27

REPORTÁŽ

Ako som to ešte stihol
na Nový Zéland
Tomáš Michalek, autor je doktorandom ÚVP
Cestovať po svete v roku 2020 nie je
také jednoduché, ako sme na to boli
poslednú dobu zvyknutí. To, čo ešte
pred pár dňami bola samozrejmosť, sa
dnes javí ako nemožná úloha. Ja som
mal to šťastie, že som to tento rok ešte
stihol. Vďaka japonskej nadácii SYLFF,
ktorá podporuje výskum v oblasti verej‑
nej politiky, som mal možnosť počas
februára vycestovať na Nový Zéland
a absolvovať rozhovory pre moju dizer‑
tačnú prácu. To však neznamená, že
moju cestu neovplyvnila nastupujúca
pandémia. V rámci môjho letu som
absolvoval napríklad prestup v Singa‑
pure, kde v tom čase už prijali množ‑
stvo preventívnych opatrení. V mojom
lietadle sa dokonca objavilo podozrenie
na nákazu, privolaný epidemiológ
však našťastie karanténu pasažierov
nenariadil, takže som sa napokon na
Nový Zéland úspešne dostal.
Mesačný pobyt som absolvoval na
Univerzite v Aucklande, kde majú
rovnako ako u nás Ústav verejnej
politiky. Absolvoval som tam viacero
stretnutí s rôznymi profesormi
a odborníkmi na oblasť verejnej
politiky, ktorým som prezentoval svoj
výskumný zámer a získal od nich vítanú
spätnú väzbu. Na tamojšom Ústave
verejnej politiky pôsobí aj Centrum
pre vedu v politike, diplomacii
a spoločnosti, ktoré založil bývalý
hlavný vedecký poradca novozéland‑
ského premiéra Sir Peter Gluckman,
s ktorým som mal tú česť sa stretnúť
a urobiť s ním rozhovor. Rovnako
som sa stretol aj so súčasnou hlavnou
vedeckou poradkyňou novozélandskej
premiérky Juliet Gerrard.

Robiť výskum v oblasti verejnej politiky
na Novom Zélande je z viacerých
dôvodov dobrý nápad. Nový Zéland
má trojročný volebný cyklus, čo
znamená, že veľa projektov prebieha
rýchlejšie ako u nás a je teda možné
v kratšom čase pokryť viac aktivít. Nový
Zéland má aj výhodu v tom, že je to
relatívne malá ostrovná krajina – len
pre informáciu, Nový Zéland má
približne rovnaký počet obyvateľov ako
Slovensko, jeho rozloha je však viac
ako päťnásobná. Vďaka tejto relatívnej
malosti a izolovanosti sa v tejto krajine
každý s každým pozná a ľudia sú veľmi
priateľskí. To znamená, že je oveľa
ľahšie stretnúť sa s vysokými vládnymi
úradníkmi a mať s nimi napríklad
interview, čo bol aj môj prípad. Nový
Zéland má, špecificky pre môj dizer‑
tačný výskum, aj tretiu výhodu. Je to
krajina, ktorá má veľmi špeciálny vzťah
s pôvodným maorským obyvateľstvom,
ktoré sa v poslednej dobe stále viac
a viac podieľa na riadení krajiny, a to
s možnosťou dodržiavať pri tom svoje
tradičné znalosti. V mojom výskume sa
snažím objasniť, aký vplyv má rozdielne
chápanie poznania na jeho použitie
v tvorbe verejnej politiky. Nový Zéland
je tak jedinečný hlavne v tom, že si
tu ľudia bežne uvedomujú, že to, ako
nahliadame na svet my, nemusí byť
jediný správny spôsob chápania reality.
A tak napríklad v oblasti klimatických
zmien sa stále viac zohľadňujú tradičné
maorské znalosti, ktoré často prepájajú
udalosti, ktoré sa v klasickom západ‑
nom prístupe chápu oddelene. Maori
majú rovnako napríklad možnosť
vyjadriť sa k vládnemu nariadeniu, či je
v súlade s ich tradičným chápaním, ešte
predtým, ako je schválené.

Celkovo som absolvoval 19 rozhovorov,
ktoré tvoria dôležitú súčasť môjho
výskumu, v ktorom sa snažím objasniť,
ako funguje účinný transfer vedeckých
poznatkov, a to konkrétne v oblasti
životného prostredia a klimatických
zmien. Okrem už spomínaných
posledných dvoch hlavných vedeckých
poradcov novozélandského premiéra
som mal vďaka pomoci Centra pre vedu
v politike, diplomacii a spoločnosti
(ktoré mimochodom v súčasnosti mení
názov na Centrum pre informované
budúcnosti) možnosť stretnúť sa
s viacerými rezortnými vedeckými
poradcami napríklad z Ministerstva
primárneho priemyslu, Ministerstva
životného prostredia alebo Odboru
ochrany prírody (ktorý je na úrovni
ministerstva). Okrem nich som urobil
rozhovory aj s ľuďmi z vedeckých
inštitúcií, akými sú Univerzita
v Aucklande, Viktóriina univerzita
vo Wellingtone, Národný inštitút
vodného a atmosférického výskumu,
GNS Science a podobne. Všade
som sa stretával s veľmi priateľským
prístupom a niekedy som mal problém
uvedomiť si, že človek na druhej strane
stola je napríklad rezortný minister, nie
len radový úradník, a to samozrejme
v dobrom zmysle slova. Aj napriek
pracovnej vyťaženosti boli všetci veľmi
ochotní a ústretoví.
Mesiac na Novom Zélande ubehol
veľmi rýchlo a na konci som si prial,
aby som tam mohol zostať ešte oveľa
dlhšie. Bol som však veľmi vďačný
za túto možnosť vycestovať na tento
ostrovný štát skoro presne na opačnej
strane zemegule – najmä v súvislosti
s tým, čo sa malo ešte len diať. Okrem
Aucklandu som navštívil aj hlavné
mesto Wellington a podarilo sa mi nájsť
si čas aj na poznávanie krásnej prírody
severného ostrova. Keď som sa koncom
februára vracal na Slovensko, veril som,
že problémy s koronavírusom v juhový‑
chodnej Ázii už budú za nami a zvyšku
sveta sa vôbec nedotknú. V tom som sa
ale veľmi mýlil. O to viac som rád, že
koronavírus na mňa ten mesiac počkal
a umožnil mi úspešne dokončiť môj
pobyt na Novom Zélande. Keby som
sa tam vybral len o mesiac neskôr, už
by to všetko dopadlo pravdepodobne
úplne inak. ▪
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Pár myšlienok ku COVIDu,
lebo toto je presne obsah, ktorý
dnes potrebujeme
Brian Fabo, externým odborným asistentom ÚVP a výskumníkom Národnej banky Slovenska
1. Robiť predpovede je ťažké, obzvlášť
ak sa týkajú budúcnosti. Tak nejak
treba brať debaty o (ne)správnosti
modelu Inštitútu zdravotnej politiky.
2. That being said, mať model, ktorý
nám matematickým jazykom vytvorí
akúsi mentálnu mapu, ktorá nám
zas umožní konať na základe faktov
a nie predsudkov, čo je obyčajne
dobrý nápad, je dobrý dôvod prečo
to ekonómovia toľké roky robia
s modelmi.
3. That being said, šedivá je (matema‑
tická) teória a večne je zelený strom
života. Rozumieť, čo nám model
nepovie je rovnako dôležité ako to,
čo nám hovorí.
4. To, čo nám model nepovie je
napríklad to, čo sa bude diať, ak
sú naše predsudky (priors) o svete
nesprávne. Vezmime si napríklad
spor, v ktorom išlo o to, že ten
prvý sa chcel obrátiť s modlitbou
na Pannu Máriu a ten druhý mu
na to odvrkol, že nech neotravuje
s Máriou, tu sme pri sekulárnom
štáte a treba nám prijímať opatrenia.
Vtip je ale v tom, že my potrebu‑
jeme rovnako dobré opatrenia
a to aby nám „ten hore“, či je to už

katolícky Boh alebo niečo iné, prialo.
Evidence‑based policy neporoučí
větru, dešti.
5. Ak je model mapou, je dôležité aby
zároveň nebol veľmi komplikovaný,
pretože by sa v ňom nikto nevyznal.
Ale zároveň nie je dobré, ak neob‑
sahuje naozaj podstatné informácie.
Napríklad prvé verzie google maps
neobsahovali kvalitné informácie
o infraštruktúre a výletníkov tak
poslali cez osemprúdovú diaľnicu
s upozornením, že pri prechádzaní
majú dať pozor na autá. Podobne,
obávam sa, ak dnes hovoríme
o „vypínaní“ a „zapínaní“ ekono‑
miky, dávame ľuďom dosť nerealis‑
tickú predstavu o tom, kde sú limity
toho, čo teraz štát v malej, otvorenej
ekonomike ako Slovensko vlastne
dokáže ovplyvniť.

Podcast ÚVP: Verejne
o politike – Popularizácia
tém v oblasti správy
vecí verejných
Prof. Emília Sičáková‑Beblavá a doc. Katarína Staroňová

Na Ústave verejnej politiky inovácie
skúmame a diskutujeme o nich so
študentmi. Zároveň sa pokúšame
inovácie zaviesť aj v našej práci.
Príkladom, ktorému sa venuje aj tento
článok, je zavedenie série podcastov
VEREJNE O POLITIKE, pomocou ktorých
sa snažíme šíriť a popularizovať
poznanie o vybraných témach spoje‑
ných s verejným záujmom, činnosťou
verejného sektora a života spoločnosti
aj do širšieho ako len akademického

prostredia Univerzity Komenského.
Zároveň podcasty slúžia aj samotným
študentom, kde overenou formou
dialógu si môžu vypočuť konkrétnu
tému v prepojení na predmet a takto
sa neformálne aj učiť. A ako sa ukázalo,
obzvlášť dnes kedy je Univerzita zavretá
kvôli pandémii nového koronavírusu, si
študenti môžu samoštúdium obohatiť
aj touto inovatívnou podobou diskusií.
A práve takáto podoba neformálneho

učenia môže byť tým krokom do
budúcnosti…
V informačnej spoločnosti je v súčas‑
nosti každému k dispozícii prakticky
neobmedzený zdroj informácií. Stačí
zadať vhodné kľúčové slová a internet
nám vychrlí množstvo faktov a infor‑
mácií. Formát podcastov – dialóg – je
preto postavený úplne inak. Nejde
tu o sprostredkovanie informácií či
pojmov, ale vtiahnutie poslucháčov
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Nejde tu
o sprostredkovanie
informácií
či pojmov, ale
vtiahnutie
poslucháčov
(študentov či
laickú verejnosť) do
procesu poznávania, kde
poslucháč sa
stáva akýmsi
partnerom
v diskusii pri
odhaľovaní
problémov
vo svojom okolí.

sa „profesionálne” a ako v tom môže
pomôcť etický kódex. Diskutovali aj
o tom, čo je odbornosť, čo integrita
a etickosť a čo sa dá robiť v spoliti‑
zovanom prostredí, aby sa integrita
pestovala. Tento podcast nás tak ponára
do špecifickej témy spojenej s riadením
ľudských zdrojov v štátnej správe
a okrem manažérov v tejto oblasti je
vhodný aj pre študentov nášho kurzu
Riadenie ľudských zdrojov.
Máme na Slovensku aj ďalšie miestne
samosprávy, v ktorých to vyzerá
podobne ako v neslávne známych
Fekišovciach? Čo by sme mali vyžadovať
od našich starostov? Má rozdrobenosť
samospráv aj svoje výhody? O týchto
témach diskutuje dr. Matúš Sloboda
s našim doktorandom Martinom
Kollárikom vo štvrtom podcaste ÚVP.
Uvedený podcast môže byť obzvlášť
prínosným pre tých druhákov nášho
magisterského štúdia, ktorí majú kurz
Miestna a regionálna samospráva.
(študentov či laickú verejnosť) do
procesu poznávania, kde poslucháč sa
stáva akýmsi partnerom v diskusii pri
odhaľovaní problémov vo svojom okolí.
Veríme, že v takejto podobe umožníme
študentom i občanom sa kvalifikovanej‑
šie podieľať na správe vecí verejných.
Nápad vznikol v septembri minulého
roka, keď sme na porade uvažovali
o tom, čomu zmysluplne venovať naše
obmedzené kapacity, aby sa širšia
verejnosť a aj naši študenti naučili viac
o verejnej politike – a to inou akou štan‑
dardnou výukovou formou a aj v inom
čase ako počas prezenčnej výučby. Preto
sme sa rozhodli pre prípravu podcastov
na vybrané témy a teda prediskutovať
vybrané tému vo forme dialógu z viace‑
rých uhlov, z viacerých perspektív.
Vďaka našej internej doktorandke Eve
Pavlovičovej, ktorá zorganizovala ich
nahrávanie, neostal tento inovatívny
koncept len v rovine intelektuálnych
diskusii, ale jednotlivé diely si môžete
kedykoľvek vypočuť na rôznych platfor‑
mách uvedených nižšie.
Zatiaľ sme sa venovali piatim témam.
Prvý podcast sa venoval vysvetleniu
toho, čo je moderný štát, na čo ho potre‑
bujeme, ako sa menil a vyvíjal v čase.
Spolu s doc. Staroňovou sme diskutovali
o moci a o tom, čo je verejný záujem,

ako aj profesionálna štátna správa. Ide
o dôležité poznanie pre všetkých, ktorí
študujú sociálne vedy a snažia sa pocho‑
piť, čo je štát a interakciu štátu a spoloč‑
nosti. Vypočutie si tohto podcastu
cestou do školy alebo do práce môže byť
prínosné nielen pre našich študentov
v rámci kurzu Politicko‑administratívne
vzťahy, ale pre každého, kto chce lepšie
pochopiť spoločnosť, v ktorej žije.
V druhom podcaste spolu so mnou
diskutoval kolega dr. Michal Sedlačko
o tom, čo rozumieme pod kvalitným
štátom, ďalej o tom, ako vznikajú
kvalitné služby vo verejnej správe, ako
vznikajú a prečo sú dôležité inovácie
a experimentovanie vo verejnom
sektore a na čo je potrebné sa zamerať,
ak chceme podporiť kvalitné verejné
služby. Celý podcast je prepletený
príkladmi zo slovenského prostredia,
ako aj z Rakúska, kde dr. Sedlačko
pôsobí.
Tretí podcast doc. Staroňová viedla
s doc. Zemanovičovou, ktorá je členkou
Rady pre štátnu službu. Práve preto sa
zamerali na profesionalizáciu štátnej
služby a hľadali odpovede na to, čo
znamená byť úradníkom a pracovať
pre štát, v porovnaní napríklad so
súkromným sektorom. Čo znamená
vytváranie „verejného blaha”, správať

V poradí už piaty podcast je venovaný
vo verejnom diskurze pomerne často
debatovanej téme a tou je politizácia
štátnej správy. Spolu s doc. Staroňovou
sa v ňom pokúšame poskytnúť poznanie
o tom, čo vieme o dôvodoch a dopadoch
výberu ľudí do štátnej správy bez otvore‑
ného výberového konania, kedy je tento
prístup legálny a kedy legitímny. Porov‑
náme stav v slovenskej štátnej správe
v čase aj s inými krajinami. Nechýbajú
konkrétne, pomerne negatívne
príklady. Podcast prichádza aktuálne po
parlamentných voľbách v marci 2020,
kedy sa dá očakávať výmena postov na
vysokých štátnych pozíciách naprieč
jednotlivými úradmi.
Ak ste sa ešte nestali našimi poslu‑
cháčmi, tak veríme, že sa nimi stanete
a naše podcasty vás zaujmú. Veľmi priví‑
tame návrhy na témy, ktoré by ste si
v súvislosti s verejnou politikou a spra‑
covaním verejnej správy radi vypočuli.
Vaše typy nám, prosím, posielajte na
email eva.pavlovicova@fses.uniba.sk.
Online platformy, kde nás môžete
počúvať: Spotify, Apple Podcasts
a www.zvukolam.sk ▪
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Manuál pre aplikáciu
behaviorálnych poznatkov
v slovenských mestách
pAtrik pAVloVskÝ, mAtÚš slobodA

ÚVP v spolupráci s CIVITA CENTER vytvorilo
manuál na aplikáciu behaviorálnych prístupov
v samospráve, aby úradník, manažérka,
poslanec alebo primátorka mesta vedeli,
ako aplikovať behaviorálnu vedu vo svojom
rozhodovaní. Nájdete v ňom príklady
viacerých postupov, ktoré už boli úspešne
testované v konkrétnom verejnom úrade.
Manuál sa sústreďuje najmä na tri otázky:
1. PREČO sú behaviorálne intervencie
dôležité v rozhodovaní mesta?
2. ČO sú behaviorálne intervencie, aké typy
behaviorálnych intervencií poznáme
a aké vlastnosti by účinné intervencie mali
mať?
3. AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju
zaviesť vo vašom meste?

Životy každého z nás sú výsledkom
miliardy každodenných rozhodnutí.
Niekedy rýchlych a intuitívnych,
inokedy pomalších a premyslenejších.
Niektoré však aj napriek reflexii
vyústia do trpkých dôsledkov. Chybné
rozhodnutia nemusia byť vždy fatálne.
Mnohé z nich nám dávajú cennú lekciu,
ktorá nás posúva vpred. Prečo ich však
robíme? Čo s tým môže verejná politika
spraviť a ako na to? Úvod k odpovediam
na tieto otázky Vám ponúka Manuál na
aplikáciu behaviorálnych poznatkov.
Manuál bol vytvorený pre úradníkov,
verejných manažérov, poslancov alebo
primátorov miest, aby ich poučil
o zmysle a spôsobe práce s poznaním
behaviorálnych vied pre svoje
rozhodovanie v mene mesta a jeho
občanov. Podľa behaviorálnych vied by
verejná politika mala predvídať, že sme
rozhodovacie superstroje a kognitívni
lakomci zároveň. Sme vybavení
skvelými kognitívnymi a uvažovacími
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Zabezpečenie adekvátnych podmienok
pre zavádzanie behaviorálnych inter‑
vencií v neposlednom rade stojí čas
a peniaze. Tvorba tohto manuálu bola
motivovaná snahou znížiť transakčné
náklady spojené s hľadaním a spracová‑
vaním poznatkov behaviorálnych vied
za účelom podpory verejnej politiky,
ako aj úprimným záujmom o odbúranie
asymetrie informácií medzi realitou
miestnych samospráv na Slovensku
a akademickou a zahraničnou expertí‑
zou. V našich snahách neprestaneme
pokračovať. ▪

ODPORÚČA
mAtÚš slobodA
Na ÚVP sa systematicky venujeme
behaviorálnym vedám a preto nie je
prekvapením, že veľa čítame práve
o tejto téme. S administratívnou
záťažou sa stretol azda každý
z nás. Sú to často nezmyselné
papiere, povinnosť nosiť potvrdenia
o informáciách, ktoré predsa daná
inštitúcia už musí mať. Pamela Herd
a Donald P. Moynihan tvrdia, že
v mnohých prípadoch je táto záťaž
účelovo využívaná v prípadoch, ak
chcete odradiť ľudí od sociálnych
programov (napr. potravinová
pomoc) alebo využitia ich vôle (napr.
vykonanie potratu). Táto záťaž má
viacero rozmerov. Na jednej strane
ide často o priame náklady v podobe
času stráveného vypĺňaním doku‑
mentov, čakaním a opakovanými
návštevami. Na druhej strane sú
to často psychologické náklady
súvisiace so stigmatizáciou daného
konania (napr. čakanie na výdaj
potravinovej pomoci). Do tretice ide
o náklady súvisiace s nadobudnutím
informácií (učením sa), ktoré sú
časté napríklad v sociálnych progra‑
moch, v ktorých musí občan zisťovať,
či má nárok a ako si daný nárok
uplatní. Herd a Moynihan však
uvádzajú aj viacero príkladov z USA,
kde jednotlivé štáty naopak znižovali
túto záťaž a to aj aplikovaním beha‑
viorálnych prístupov. Práve to môže
byť inšpiráciou aj pre Slovensko. ▪

Neobývateľná zem (kniha)

Od hlúposti k šialenosti (kniha)

ODPORÚČA
kristínA hošoVá

ODPORÚČA
mAtÚš slobodA

Kniha Neobývateľná zem od Davida
Wallace‑Wellsa poskytuje komplexný
a nekompromisný pohľad na našu
budúcnosť v neustále sa otepľujúcom
svete, pričom kniha sama o sebe nie
je o vede otepľovania, ale o tom, čo
znamená otepľovanie pre spôsob
života na tejto planéte. Popisuje
globálne otepľovanie v kontexte a aj
laikovi dokáže vysvetliť súvislosti
v prírode ako aj konkrétne dopady
ľudských činností na všetko okolo
nás. V knihe nájdeme aj odpovede
na otázky: Prečo pre krajiny ako
Sudán, Jemen a Bangladéš bude
zmena klímy katastrofou a prečo
z nej môže Rusko profitovať? Hoci
je kniha veľmi depresívna (čo bol
zrejme zámer autora) je určená
pre tých, ktorí chcú lepšie pochopiť
súčasné problémy v oblasti zmeny
klímy a zistiť, čo treba spraviť,
ak je to ešte vôbec možné. ▪

Umberto Eco bol nielen výnimočný
spisovateľ, ale predovšetkým
vedec – filozof, ktorý pravidelne
reflektoval na aktuálne spoločenské
udalosti. Ktovie, ako by hodnotil
súčasnú krízu a predovšetkým to,
ako zmení svet. Hoci sa to už od neho
nedozvieme, môžeme sa vrátiť k jeho
dielam. Umberto Eco pravidelne od
roku 1985 písal články do L’Espresso
v rubrike Poznámky na krabičkách
od zápaliek. Boli to krátke úvahy
a postrehy – správy o tekutej spoloč‑
nosti (pojem priniesol Z. Bauman).
Súhrnné dielo Od hlúposti k šiale‑
nosti tvorí výber týchto poznámok
je jeho poslednou knihou.
Eco sa venuje témam rastúceho
vplyvu internetu a technológií
(hoci pripomína, že všetko čo
denne používame bolo v vynájdené
v 19. storočí), fungovaniu masových
médií, politike vzdelávania, nenávisti,
ľudskému posadnutiu konšpiráciami
a samozrejme umeniu. Vo svojich
poznámkach preto poskytuje návod
ako sa brániť pred konšpiráciami,
ako a aké knihy čítať, ako komuniko‑
vať s ľuďmi, s ktorými nesúhlasíme
a predovšetkým, ako sa nezblázniť
v ére tekutej spoločnosti. Užitočné
a nadčasové čítanie. A určite si
prečítajte aj Ecove glosy Ako
cestovať s lososom a iné eseje. ▪

Neobyvateľná zem (zdroj Martinus.sk)

V manuáli predstavujeme niekoľko
vybraných typov kognitívnych
skreslení (napr. sebapotvrdzujúca
predpojatosť, stádovitosť, ilúzia podob‑
nosti či kontroly), ktoré za chybnými
rozhodnutiami môžu stáť. Zároveň
v ňom predstavujeme základnú typo‑
lógiu tzv. behaviorálnych intervencií –
opatrení, ktoré sa svojim dômyselným
dizajnom snažia tieto limity v našom
usudzovaní a rozhodovaní využiť, alebo
bojovať proti ich vplyvom bojovať.
V manuáli sa dozviete, aké vlastnosti
by behaviorálne intervencie v miestnej
samospráve mali mať a ako identifiko‑
vať potenciál na ich využitie. Zároveň
v ňom nájdete niekoľko analytických
pomôcok, ktoré vám pomôžu zvýšiť
pravdepodobnosť zvolenia úspešnej
intervencie.

Administrative Burden:
Policymaking by Other Means
(kniha)

Administrative Burden (zdroj amazon.com)

schopnosťami, ako superstroje, ale
nie vždy (vedome alebo nevedome) ich
naplno vo svoj prospech využívame.
Naše kognitívne a usudzovacie schop‑
nosti totižto majú svoje limity, ktoré
nám umožňujú robiť efektívne, no nie
dokonalé rozhodnutia.

Neortodoxná (TV)

ODPORÚČA
tomáš michAlek

ODPORÚČA
eVA pAVloVičoVá

ODPORÚČA
kAtArínA stAroňoVá

Organizovaný zločin v Mexiku je
stále veľmi aktuálna téma. Seriál
Narcos: Mexico od spoločnosti
Netflix nadväzuje na úspešný
pôvodný seriál Narcos a sleduje
príbeh vzostupu a pádu šéfa prvého
celomexického kartelu Miguela
Ángela Félixa Gallarda. S organizo‑
vaným zločinom a jeho prepojením
na verejnú politiku máme skúsenosti
aj na Slovensku. Vďaka tomuto
seriálu sa môžeme viac zamyslieť
nad rôznymi aspektami tohto
fenoménu a nad jeho lokálnymi
špecifikami i všeobecnými znakmi.
Určite nemožno chápať situáciu
v Mexiku a v regióne Latinskej
Ameriky rovnako ako u nás, ale
v mnohom si možno vytvoriť
prepojenie aj na slovenskú realitu
a pokúsiť sa zodpovedať otázku,
prečo vlastne dochádza k prepojeniu
organizovaného zločinu na politiku.
Seriál Narcos: Mexico si môžete
pozrieť na Netflixe alebo RTVS. ▪

Zhoršenie postavenia žien počas
pandémie koronavírusu veľmi
negatívne ilustruje odporúčanie
vlády Malajzie, podľa ktorého ženy
v karanténe nemajú kritizovať
manželov, ale majú sa starať
o domácnosť a svoj výzor. Príbeh
služobníčky je dystopickým príbe‑
hom, v ktorom ženy nemôžu kritizo‑
vať manželov, ale ani čítať, vzdelávať
sa či rozhodovať. Má knižnú, filmovú
i seriálovú podobu a ponúka nám
zamyslenie sa nad dystopiou, v ktorej
práva niektorých žien sú redukované
na sexuálne otroctvo. Tento príbeh
nám ukazuje predstavu zlého sveta
a naša súčasná izolácia nám ponúka
čas na zamyslenie nad významom
základných ľudských práv a prehl‑
bovania nerovnosti zraniteľných
skupín skôr, ako bude neskoro.
Príbeh služobníčky od Margaret
Atwood si môžte objednať u svojho
kníhkupca alebo si pozrieť seriál
na HBO GO alebo RTVS. ▪

Osobne ma vždy priťahovali
žánre, ktoré ma dokážu vtiahnuť
a ukázať iné svety. A tento svet je
fascinujúci – ortodoxná chasidská
komunita v New Yorku (a o nej
mám načítané naozaj mnoho od
mojich obľúbených autorov ako je
Chaim Potok či I. B. Singer). Seriál
Neortoxná nie je len o živote v komu‑
nite či ortodoxnej viere, ale divák
s ním prežíva vnútorný boj hlavnej
hrdinky o jej vieru, vášeň k hudbe
ako aj emancipáciu či feminizmus
a pocit slobody. Boje, ktoré mnohí
z nás prežívajú alebo vidia prežívať
iných. Umelecká interpretácia je
famózna a hlavná predstaviteľka je
jednoducho neprekonateľná! Tak
si tento seriál jednoducho užite!
Má iba štyri diely, čiže za víkend to
krásne zvládnete a pritom Vám to
umožní úplné sa ponoriť do deja.
Seriál Neortodoxná (Unorthodox)
si môžte pozrieť na Netflixe. ▪

Pribeh sluzobnicky (zdroj IMDb.com)

Príbeh služobníčky (TV)

Narcos Mexico (zdroj IMDb.com)

Narcos: Mexico (TV)
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