
Milí čitatelia, pravidelne v Public 
Policy News uverejňujeme novinky 
a zmeny z diania okolo Ústavu 
verejnej politiky. Dnešné číslo 
bude výnimkou, nie však preto, 
že by sme aktuality neprinášali, ale 
preto, že momentálne sa ÚVP a tým 
pádom aj toto číslo PPN nesie najmä 
v znamení viacerých zmien. 
V úvode, už v klasickej rubrike 
noviniek a aktualít na jednej kope, 
nájdete základné informácie 

o zmene vedenia, zmene webovej 
a facebookovej stránke či meniacich 
sa členoch kolektívu ÚVP. V tomto 
čísle preto prinášame rozhovory 
práve s nimi. Na jednej strane 
nájdete v tomto čísle rozhovor 
s našou bývalou kolegyňou a býva-
lou šéfredaktorkou Public Policy 
News Mgr. Ľudkou Staňovou, PhD., 
ktorá porozprávala o tom, ako 
sa jej u nás študovalo, učilo, čo 
plánuje do budúcna a čo jej z ÚVP 

bude najviac chýbať. Na druhej 
strane na náš ústav prichádza 
jeho tak povediac staro-nový člen 
Ing. Mgr. Martin Filko, PhD., ktorý 
už u nás učil a teraz sa opäť vracia 
na ÚVP. Okrem toho ďalej nechý-
bajú ani zaujímavé články z letnej 
školy, ktorej sa zúčastnil náš bývalý 
študent či výskumnej stáži PhDr. 
Daniela Klimovksého, PhD. na 
Katolíckej univerzite Leuven. 
 pokračovanie na str. 2 ►► 
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NOVINKY & AKTUALITY

ÚVP pod novým vedením

Ako sa hovorí zmena je život a týka sa 
to aj Ústavu verejnej politiky, ktorý 
má od septembra tohto roku novú riadi-
teľku doc. Ing. Emíliu Sičákovú-Beblavú, 
PhD. Bývalá riaditeľka, profesorka 
Ľudmila Malíková zostáva na Ústave 
verejnej politiky aj naďalej a to ako 
vedecký a pedagogický pracovník. 
riaditeľke želáme v novej pozícii veľa 
úspechov. ▪

Zmeny na ÚVP neminuli 
ani web a facebook

FSEV má nový, krajší a prehľadnejší web. 
Okrem aktuálnych fakultných noviniek, 
nájdete na stránke aj aktuálne informá-
cie o pracovisku Ústavu verejnej poli-
tiky. Všetky podstatné informácie však 
nájdete aj na facekookovej stránke ÚVP. 
Každý deň nájdete informácie o zaují-
mavých stážach, článkoch a výskumoch 
z oblasti verejnej politiky, aktuálnych 
číslach Public Policy News a informácie 
o Public Policy Book Club. Pridajte sa 
k nám a buďte informovaní
www.facebook.com/uvpefsevuk. ▪

ÚVP na konferencii 
v Londýne

Na konferencii s názvom Behavioral 
Exchange Insights Conference, ktorá 
sa konala začiatkom septembra (2. – 3. 
september 2015) v Londýne sa z Ústavu 
verejnej politiky zúčastnila doc. Emília 
Sičáková-Beblavá, PhD. Konferencia 
sa venovala odbornej diskusii o tom, 
ako zlepšovať rozhodovanie, zavádzať 
zistenia behaviorlnych vied do 
verejných politík a robiť experimenty 
na identifi kovanie účinných intervencií. 
Stretlo sa tam mnoho odborníkov, ktorí 
sa danej téme venujú, príkladom sú 
Steven Pinker, Max Bazerman, richard 
Thaler či Dan Ariely. Viac informácii 
o tejto konferencii si môžete pozrieť na 
www.bx2015.org ▪

Martin Filko opäť na ÚVP

Od septembra nastúpil na náš ústav 
ekonóm Ing. Mgr. Martin Filko, PhD., 
ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľ 
Inštitútu fi nančnej politiky. V tomto 
čísle s ním prinášame rozhovor, 
v ktorom sa dozviete viac o tom, čo 
bude na ÚVP a akým spôsobom učiť, 
ale aj zaujímavosti z jeho profesijného 
života. ▪

Ďalšie stretnutie
Public Policy Book club

V poradí už tretie stretnutie Public 
Policy Book Club sa uskutoční v novem-
bri 2015. Diskutovať budeme o knihe 
Williama Easterlyho The Tyranny of 
Experts: Economists, Dictators, and 
the Forgotten rights of the Poor o tom 
ako mnohí ekonómovia a politici svojou 
politikou rozvoja v chudobných častiach 
sveta, viac týmto krajinám ubližujú 
ako pomáhajú. Ako je už dobrým 
zvykom, o knihe prídu diskutovať 
zaujímaví hostia. Pridajte sa k nám na 
facebooku, kde pridávame aktuality 
a zaujímavosti. ▪

Gratulujeme k novým 
titulom

Koncom augusta (2. 8. 2015) úspešne 
obhájili svoje dizertačné práce a tak 
dokončili svoje doktorandské štúdium 
dve doktorandky Ústavu verejnej poli-
tiky Zuzka Hricová a Veronika Strelcová. 
Srdečne im k získanému titulu PhD. 
blahoželáme. ▪

pokračovanie zo str. 1 ►►
Vážnejšie čítanie nájdete v odbornej 
prílohe, kde publikujú svoje výstupy 
naši dvaja doktorandi z diplomovej 
a dizertačnej práce. Naopak spojenie 
príjemného s užitočným prináša 
rubrika Čítali sme, videli sme, v ktorej 
sa dočítate aké knižky či seriály odpo-
rúčajú členovia kolektívu ÚVP. 

Na záver zostáva dodať iba toľko, že 
zmenám neuniklo ani Public Policy 
News, ktoré je momentálne pod dočas-
ným, zastupujúcim vedením a čo sa 
bude diať ďalej tu v redakcii, ale aj na 
ÚVP sa určite dozviete v budúcom čísle. 
Takže teraz už stačí len otvoriť PPNko, 
uvariť si dobrú kávu a ponoriť sa, 
dúfame, že do zaujímavého čítania. ▪
Katarína a Matúš
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Ako sme už informovali v predchádza-
júcom čísle PPN, tohtoročné štátnice 
(júnové i augustové) sa niesli v znamení 
nového režimu, ktorý dôsledne uplat-
ňuje už staršie nariadenie, ktoré platí 
od prijatia študijného poriadku v roku 
2008, a je aj súčasťou aktuálneho 
študijného poriadku z roku 2013 
v znení jeho dodatkov. Doteraz sme 
sa riadili neformálnymi pravidlami, 
ktoré znamenali, že si študenti mohli 
ľubovoľne kombinovať zo štyroch štát-
nicových predmetov a dvoch termínov 
(jún a august). Vzhľadom na to, že ÚVP 
má len magisterské štúdium, ktoré je 
náročné až do posledného semestra, 
trendom bolo nechať si diplomové 
práce na augustový termín a rozložiť 
si štátnicové predmety na dva termíny.

Od tohtoročných štátnic s platnosťou 
do budúcnosti je nový režim. Všetci 
študenti, pokiaľ chcú ísť na štátnice 
v akademický rok, v ktorom končia, 
tak sa musia prihlásiť už na júnový 
termín na VŠETKY PREDMETY (čiže nie 
je možné rozloženie predmetov ako 
doteraz, resp. odloženie obhajoby 
diplomovej práce na augustový termín). 

K štátniciam nie sú pripustení, pokiaľ 
nemajú odovzdanú záverečnú prácu. 
Augustový termín je IBA náhradný 
a opravný. To znamená, že ho dostane 
a môže naň ísť len ten študent, ktorý sa 
riadne ospravedlni z júnového termínu 
(akceptovateľné dôvody sú určené 
v študijnom poriadku) ALEBO dostane 
na riadnom júnovom termíne FX 
z jedného z predmetov alebo obhajoby 
práce.

V praxi to znamenalo, že na júnové 
štátnice sa prihlásilo 30 študentov 
z končiaceho ročníka a na augustové 
štátnice sa prihlásilo 15 študentov, 
ktorí si požiadali o odklad vzhľadom na 
zmenu školiteľa odchodom Doc. Bebla-
vého a Mgr. Veselkovej, PhD. Ďalších 11 
študentov si na opravných augustových 
štátniciach opravovali predmety, ktoré 
sa im nepodarilo urobiť v riadnom 
termíne, resp. v piatich prípadoch 
z nich išlo študentov, ktorí neukončili 
štúdium v minulom roku, kedy sa dali 
ešte predmety rozložiť a prišli iba na 
obhajobu diplomových prác. Augus-
tové štátnice už neboli také úspešné 
ako júnové – šiesti z 15 študentov, ktorí 
štátnicovali po prvýkrát budú musieť 
prísť na ďalší opravný termín, ktorý 
bude až v budúcom roku v júni, teda 
prídu spolu s novým ročníkom študen-
tov. Januárový opravný termín je už 
zrušený. Naopak, všetci tí, ktorí prišli 
na opravný termín, sa im aj podarilo 
štátne skúšky zložiť a stali sa čerstvými 
absolventami študijného odboru 
Verejná Politika.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na 
vaše reakcie z profesného života. ▪

Štátnice 25. – 26. august 2015
doc. mgr. Katarína Staroňová, phd.

prihláSení urobili fx a b c d e

predmet (teória)  16  11 5 5 2 2 0 2

predmet (Komparatíva)  17  12 5 5 1 3 0 3

predmet (prípadovKa)  17  13 4 5 3 1 0 4

obhajoba  20  18 2 4 2 4 6 2

Spolu 70 54 16 19 8 10 6 11

Noví doktorandi na ÚVP

V septembri na Ústav verejnej politiky 
nastúpili dvaja noví doktorandi, 
náš absolvent Jakub Varíni a absolvent 
politológie Martin Kollárik. 

jaKub varíni vyštudoval bakalárske 
štúdium na katedre politológie na 
Trnavskej Univerzite a magisterské 
štúdium skončil na Ústave verejnej 
politiky s diplomovou prácou na 
tému Participačný proces tvorby 
politiky na národnej úrovni: Prípadová 
štúdia prípravy Stratégie ochrany 
a podpory ľudských práv v Slovenskej 
republike. Na doktorandské štúdium 
nastúpil ku doc. Kataríne Staroňovej, 
PhD. a predbežný názov jeho 
dizertačnej práce znie Hodnotenie 
vplyvov a využiteľnosť poznania 
v procese tvorby verejnej politiky. 

martin KolláriK vyštudoval poli-
tológiu na Filozofickej fakulte UK 
a ostatné roky sa venuje najmä samo-
správe, o ktorej písal svoje záverečné 
práce. V bakalárskej práci sa venoval 
poslaneckým klubom v zastupiteľstve 
mesta Banská Bystrica a diplomovú 
prácu písal o nezávislých hnutiach 
v samosprávach. Za diplomovú prácu 
získal cenu rektora. Samospráve 
sa venuje už viac ako rok aj v rámci 
stáže v Transparency International 
Slovensko, kde sa napríklad podieľal 
na tvorbe rebríčka transparentnosti 
100 najväčších samospráv (Otvorená 
samospráva 2014). V súčasnosti pracuje 
aj na rebríčku transparentnosti žúp a je 
spoluautor publikácie o zverejňovaní 
zmlúv. V minulosti spolupracoval aj 
s viacerými mimovládnymi organizá-
ciami venujúcimi sa ľudským právam 
a boju s rôznymi formami intolerancie, 
napríklad organizoval futbalový zápas 
na Svetový deň utečencov. Na dokto-
randskom štúdiu na ÚVP, pod vedením 
doc. Emílie Sičákovej Beblavej, sa 
plánuje ďalej venovať predovšetkým 
samospráve so zameraním na tému 
dizertačnej práce, teda vzťahu medzi 
exekutívou a legislatívou v samospráve, 
druhotne tiež téme transparentnosti 
a korupcie. ▪
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UčEBNIcA / rOZhOVOr

doc. ing. eMília SičáKová-beblavá, phd.

Každý z nás denne prijíma mnoho 
rozhodnutí, od relatívne menej závaž-
ných, napr. čo si dať na raňajky, kedy 
zobrať lieky a čo čítať, až po relatívne 
závažnejšie rozhodnutia, ako je zmena 
pracoviska, partnera alebo investo-
vanie do nehnuteľnosti. Tvorcovia 
verejných politík (politici a byrokrati) 
sa rozhodujú, čo regulovať, akým 
spôsobom, aké konkrétne opatrenia 
navrhnúť a pod. Ich rozhodnutia, poli-
tiky, riešenia, ktoré navrhnú a presadia, 
ovplyvňujú aj kvalitu nášho života.

Prijať správne rozhodnutie, osobné 
alebo vo verejnom sektore, však nie je 
úplne jednoduché. Miera správnosti 
závisí napríklad od vedomostí, ktoré 
máme o otázke, o ktorej sa rozhodu-
jeme, od času, ktorý máme k dispozícii 
na rozhodnutie a v neposlednom rade 
od miery neistoty, ktorej pri rozho-
dovaní čelíme (napr. aké sú možné 
výsledky rozhodovania či ktoré faktory 
môžu ovplyvniť výsledok). Totiž ak sú 
ľudia v procese rozhodovania vystavení 
neistote, ovplyvňuje ich mnoho fakto-
rov, podnetov či impulzov, z ktorých 
časť je pre správne rozhodovanie 
irelevantná a niektoré faktory dokonca 
môžu rozhodnutie skresľovať. 

Učebnica by mala pomôcť pochopiť, 
čo spôsobuje chyby pri uvažovaní 
a rozhodovaní, aké chyby existujú a ako 
sa prejavujú, a hlavne ako ich obmedziť. 
V kontexte verejnej politiky by mala 
čitateľovi ponúknuť pohľady na to, ako 
obmedziť chyby pri tvorbe verejných 
politík, aj keď to nie je jednoduché a vždy 
to možno dosiahnuť. Z tohto pohľadu 
je napríklad Dan Ariely pozitívne 
naladený, keď tvrdí: „jedným z praktic-
kých úžitkov behaviorálnej ekonómie je 
to, že nám ukazuje, čo naše správanie 
ovplyvňuje zvnútra a zvonku... zistíme, 
že nie sme bezmocní a že dokážeme 
zmeniť štruktúru nášho prostredia a tým 
môžeme dosiahnuť korektnejšie sprá-
vanie a výsledky“ (Ariely, 2012, s. 26). 
Daná učebnica je určená pre rôzne 
skupiny čitateľov. Tou najširšou sú 

tí, ktorí sa zamýšľajú nad svojimi 
rozhodnutiami a nad rozhodnutiami 
ľudí v ich okolí. Užšou skupinou čita-
teľov by mali byť študenti študijného 
programu verejná politika, ktorí by pri 
uvažovaní nad tvorbou, implementá-
ciou a evalváciou verejných politík mali 
zvažovať aj zistenia behaviorálnych vied. 

Z hľadiska vnútornej štruktúry je 
učebnica členená do troch kapitol 
s rovnakou vnútornou štruktúrou: 
na začiatku každej kapitoly sú uvedené 
hlavné pojmy, ktorým sa kapitola bliž-
šie venuje, nasledujú jednotlivé vecné 
časti a každá kapitola končí zhrnutím 
a kontrolnými otázkami. A dostávame 
sa k samotnému obsahu. Prvá kapi-
tola nás uvádza do behaviorálnych 
vied a stavia na poznatkoch viacerých 
vedných odborov. čerpali sme z neuro-
vied, psychológie, ekonómie, biológie, 
antropológie, neuroekonómie a pod. 
a prinášame pohľad na viaceré koncep-
cie, ktoré sa snažia vysvetliť, ako funguje 
usudzovanie a rozhodovanie. Staviame 
na teórii duálnych procesov a vysvet-
ľujeme napr. obmedzenú racionalitu, 

rozlišujeme medzi ekonmi a humanmi, 
dotýkame sa rolí emócií pri rozhodo-
vaní a v neposlednom rade prinášame 
viaceré pohľady a výsledky výskumov na 
otázku, či sa môžeme spoliehať na intu-
íciu a špeciálne – či sa pri rozhodovaní 
expertov možno spoliehať na intuíciu. 

Ďalšia kapitola je zameraná na 
konkrétne sklony k chybám. Okrem 
toho, že poskytujeme ich taxonó-
miu, niektoré zároveň bližšie vysvet-
ľujeme. Príkladom je sklon k seba 
potvrdzovaniu a chyba základného 
výskytu. Pri jej čítaní si určite niekoľ-
kokrát poviete, že podobné typy chýb 
robíte pri uvažovaní a rozhodovaní 
aj vy, a vedeli by ste doplniť mnohé 
príklady z vášho života. Zapíšte si ich, 
aby ste si ich lepšie uvedomili a aby 
ste sa ich postupne učili vyvarovať.

Tretia kapitola sa presúva do sveta 
intervencii a verejných politík. To 
znamená, že ponúka pohľady na to, ako 
možno prostredníctvom intervencií 
obmedzovať ľudské zlyhania. Predsta-
vujeme koncept postrčenia (NUDGE), 
zvažovania (THINK) a koncept sebaovlá-
dania (STEER). Kapitola je doplnená 
o mnoho konkrétnych príkladov. ▪

Učebnica bude dostupná na ÚVP, 
ak máte o ňu záujem, napíšte na 
emilia.beblava@fses.uniba.sk. 
Knihu vám zašleme. Ak vám 
stačí online verzia, kliknite na 
behavioralnaverejnapolitika.sk. 
Tam nájdete aj ďalšie typy na 
čítanie v danej oblasti. 

Behaviorálne základy verejnej politiky
Učebnica by mala ponúknuť pohľady na to, ako obmedziť chyby pri tvorbe verejných politík.
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Teším sa na študentov ÚVP
jana KubíKová, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Po krátkej prestávke sa opäť vraciate 
učiť na Ústav verejnej politiky. Tešíte 
sa? Aké máte očakávania?
Keď som na Ústave pred pár rokmi učil, 
bol som pozitívne prekvapený motivo-
vanými a šikovnými študentmi. Teším 
sa na nich opäť!

Čo naopak od vás môžu očakávať na 
hodinách študenti? Ako budete viesť 
svoj kurz? Zvyknete so študentmi 
diskutovať?
Keďže v kurze ide o aplikáciu základov 
mikroekonómie na problémy verejnej 
politiky, budeme mat aj trochu teórie, 
ale budeme aj diskutovať. Študenti sa 
môžu tešiť aj na jednu hodinu s odbor-
níkom z praxe.

Patríte k tým, ktorí mali možnosť 
študovať v zahraničí. Ako táto skúse-
nosť ovplyvnila vašu kariéru a pohľad 
na školstvo? Aké sú podľa Vás 
najväčšie rozdiely, keď si porovnáte 
štúdium a študentov na Slovensku 
a v Holandsku?
Študenti v holandsku musia oveľa 
viac pracovať, než Slováci, a sú samo-
statnejší. Na druhej strane, podpora 
zo strany učiteľov aj školy je omnoho 
intenzívnejšia a aj kvalitnejšia.

Nie je tajomstvom, že k vašim záuj-
mom patrí behaviorálna teória rozho-
dovania, ale aj zdravotníctvo. Ako ste 
si k týmto dvom oblastiam našli cestu?
Už od strednej školy ma najviac zo 
všetkého zaujímalo, prečo ľudia robia 
to, čo robia. Preto som vyštudoval 
psychológiu aj ekonómiu, a doktora si 
urobil z teórie rozhodovania. K zdravot-
níctvu ma viedlo aj to, že v tejto oblasti 
majú anomálie v ľudskom rozhodovaní 
výraznejší vplyv, než napríklad na trhu 
práce či vo financiách (aj keď aj tam ich 
je požehnane).

V súčasnosti pôsobíte ako riaditeľ 
Inštitútu finančnej politiky. Skúste 
našim študentom objasniť, čo táto 
pozícia obnáša. Poprípade, aké 

podmienky je potrebné splniť, aby 
sa aj študent verejnej politiky mohol 
dostať na takúto pozíciu.
IFP je analytické stredisko ministerstva 
financií, jeho úlohou je poskytovať 
kvalitné a spoľahlivé ekonomické 
prognózy a analýzy pre slovenskú vládu 
a verejnosť. Aj študenti verejnej politiky 
sa u nás môžu zamestnať, napríklad pri 
analýze sektorových politik (školstvom, 
zdravotníctvo, atď.). Veľa našich kole-
gov je aj ekonómov a matematikov.

Váš životopis prezrádza, že okrem 
niekoľkoročného pôsobenia vo verej-
nom sektore, ste si vyskúšali aj aké je 
to pracovať pre súkromnú poisťovňu. 
Aké sú pre Vás najväčšie odlišnosti 
v práci pre verejný a súkromný sektor?
V súkromnej firme som mal viac peňazí 
a menej práce. Bolo to aj oveľa menej 
zaujímavé, než moja súčasná práca.

Kto alebo čo vás najviac ovplyvnilo 
v rámci vašej kariéry?
Veľký vplyv mali moji dvaja šéfovia, 
Ľudovít Odor na úplnom začiatku na 
IFP a han Bleichrodt počas doktorátu 
v holandsku. Tieto dve pracovné 
skúsenosti ma formovali aj mimo ich 
osobného vplyvu, boli to výnimočné 
inštitúcie.

Čo považujete za svoj najväčší dote-
rajší životný úspech?
Ešte nie je čas to hodnotiť. 

Na záver ešte prosba o radu pre našich 
študentov. Ako sa môžu stať konku-
rencieschopnejšími na pracovnom 
trhu?
Pokiaľ už viete dobre po anglicky, 
naučte sa poriadne pracovať s dátami. 
Takmer všetci zamestnávatelia to 
ocenia. ▪

Martin filKo je slovenský ekonóm, ktorý 
v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Inštitútu 
finančnej politiky. V minulosti pracoval aj 
ako poradca premiéra, ministra financií, 
zdravotníctva a vzdelávania. Skúsenosti má 
aj zo súkromného sektora, keďže rok bol 
v pozícii riaditeľa pre stratégiu súkromnej 
zdravotnej poisťovne. Získal magisterský 
titul v odbore klinická a organizačná 
psychológia na Univerzite Komenského. 
Okrem toho absolvoval Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave, odbor medzinárodné 
ekonomické vzťahy. Svoje akademické 
skúsenosti si doplnil na Radboud 
Universiteit v Nijmegene (medzinárodná 
ekonómia) a na Erasmus Universiteit 
v Rotterdame (ekonómia zdravotníctva 
a ekonomická analýza), kde získal titul MSc. 
v oblasti ekonómie zdravotníctva.

Rozhovor s Ing. Mgr. Martinom Filkom, PhD.
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rozhovor

Ľudka Staňová bola do septembra tohto roku neodmysliteľnou súčasťou 
Ústavu verejnej politiky, vyštudovala tu magisterské aj doktorandské štúdium, 
neskôr pôsobila ako vedecko-pedagogický pracovník a štyri roky zastávala 
aj post šéfredaktorky PPN-ka. Prečítajte si v tomto rozhovore viac o tom ako sa jej 
u nás študovalo, učilo, čo robí rada vo voľnom čase a čo plánuje do budúcna.

KATARÍNA ŠTEVOVE, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Keď skúsiš zaloviť v pamäti, vieš si 
spomenúť prečo si sa prihlásila na ÚVP 
na magisterské štúdium? Naplnilo 
toto štúdium vtedy tvoje očakávania?
Až taká stará hádam nie som, aby 
som musela loviť v pamäti. Študovala 
som externe popri práci, takže tomu 
boli prispôsobené aj moje očakávania. 
vedela som, že externé štúdium bude 
prevažne samo štúdiom, ale mne to 
nevadilo, pretože verejná politika ma 
bavila. Mala som ju doma (mama je 
regionálnou poslankyňou), v práci 
(vtedy som pracovala v štátnej správe), 
takže pre mňa bolo prirodzené venovať 
sa jej aj v škole. Bola som spokojná 
aj s úrovňou väčšiny prednášok, ako 
aj s obsahom študijných materiálov 
a zadaní.

To, že pôjdeš po skončení magister-
ského na doktorandské štúdium si 
plánovala, alebo si sa rozhodla až 
počas štúdia verejnej politiky? Čo ťa 
motivovalo?
Na doktorandské štúdium som sa 
prihlásila až rok po ukončení magis-
terského štúdia. Chcela som zmeniť 

Rozhovor s Mgr. Ľudmilou Staňovou, PhD.

kariérnu dráhu a venovať sa niečomu, 
čo by pomohlo zlepšiť kvalitu vládnutia 
na Slovensku. Povzbudená mojou 
bývalou vyučujúcou doc. Staroňovou 
som sa rozhodla podať prihlášku na 
doktorandské štúdium s projektom, 
ktorý mal za cieľ skúmať organizačnú 
kultúru na ministerstvách. Po prijatí 
na doktorandské štúdium som projekt 
upravila a napokon som sa venovala 
centrálnym štruktúram pre koordi-
náciu orgánov štátnej správy a ich 
inštitucionalizácii. 

Ako si už spomínala, popri magister-
skom štúdiu si pracovala vo verejnej 
správe. Myslíš, že ti táto skúsenosť 
pomohla pri štúdiu? 
Pracovala som na tlačovom odbore 
Ministerstva vnútra SR. Táto skúsenosť 
mi veľmi pomohla tak pri magister-
skom, ako aj doktorandskom štúdiu. 
Naučila ma viac o štátnej správe na 
Slovensku a praktickom fungovaní 
byrokracie, čo mnohí spolužiaci vedeli 
len z kníh a Weberovho modelu byro-
kracie. Pomohlo mi to lepšie rozumieť 
teoretickým konceptom, pretože som si 

Budú mi chýbať najmä 
študenti, výskum 
a mimoškolské aktivity
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pod nimi vedela predstaviť konkrétne 
príklady z praxe. odporúčala by som 
všetkým študentom, aby skúsili stáž 
v štátnej správe, samospráve, alebo 
v neziskových organizáciách, ktoré 
sa venujú výskumu vo verejnej správe. 
Lepšie potom pochopia to, o čom sa 
učia.

Zažila si ÚVP z oboch strán, teda aj 
z pozície študenta a aj z pozície 
vyučujúceho. Čo by si našim študen-
tom odporučila? Rady, tipy, triky ako 
zvládnuť štúdium, diplomovú prácu, 
či štátnice. 
odporučila by som im v prvom rade 
stáže a zahraničné pobyty. Ďalšie 
odporúčanie bude smerom dovnútra, 
aby študenti vedeli naplniť očakávania 
ústavu. Buďte aktívni na hodinách. 
Kladením otázok a dávaním odpovedí, 
aj keď si možno nie ste úplne istí o ich 
správnosti, sa jednak veľa naučíte, 
jednak zanecháte dobrý dojem na 
učiteľovi, ktorý si vás na základe toho 
zapamätá. Netreba k tomu veľa, stačí 
prečítať povinné čítanie. Ak nemáte 
vždy čas prečítať všetko, buďte aktívni 
práve vtedy, keď sa vám podarilo prečí-
tať aspoň väčšinu. Prináša to väčšie 
ovocie, ako si myslíte.

Na ÚVP si štyri roky pôsobila aj ako 
šéfredaktorka časopisu Public Policy 
News. Za tvojho vedenia prišlo k veľkej 
vizuálnej aj obsahovej zmene časopisu. 
Ako vnímaš tvoje pôsobenie na tomto 
poste? Čo by si redakcii Public Policy 
News odkázala? 
Asi by som ju predovšetkým pochválila 
a poďakovala sa jej za skvelú spolu-
prácu. Myslím, že sa nám spoločne 
podarilo urobiť obsah Public Policy 
News zaujímavejším pre študentov 
a doktorandov. Možno k tmu dopo-
mohol fakt, že ako šéfredaktorka som 
presadzovala názor aby každý písal 
o tom, čo ho skutočne zaujíma. Samo-
zrejme, muselo to mať súvis s verejnou 
politikou alebo s naším ústavom, resp. 
fakultou, ale nikoho som do písania 
nenútila. Časopis bol v mojich očiach 
miestom, kde sa stretáva a utužuje 
náš kolektív a myslím, že minimálne 
nás bývalých i súčasných doktorandov 
zblížil.

Po šiestich rokoch opúšťaš ÚVP. Je 
niečo čo ti bude chýbať? A naopak čo 
ti chýbať vôbec nebude?
Určite mi bude chýbať! Budú mi chýbať 
najmä študenti, niektorí kolegovia, 
výskum a mimoškolské aktivity, ako 
napr. FSEV fest. 

Čo plánuješ do budúcna? Plánuješ 
zostať na akademickej pôde?
Moja budúcnosť je momentálne vo 
hviezdach! Spolu so svojim priateľom 
som sa presťahovala do novej krajiny, 
do Dánska a som tu len druhý týždeň. 
To, či zostanem na akademickej 
pôde závisí od toho, kde skôr nájdem 
uplatnenie. Pre mňa je dôležité, aby 
som v mojej budúcej práci využila 
vedomosti a zručnosti, ktoré som 
počas mojej kariéry nadobudla, a či to 
bude v akadémii, v súkromnom alebo 
neziskovom sektore, na tom mi už až 
tak nezáleží.

Ako najradšej tráviš svoj voľný čas?
Najradšej trávim čas so svojou rodinou, 
o to viac, že teraz žijem v zahraničí. 
okrem toho mám veľmi rada hudbu, 
filmy, rada čítam beletriu a rada cestu-
jem za kultúrnymi pamiatkami. Keď sa 
nad tým tak zamyslím, moje koníčky 
sú spojené prevažne s kultúrou 
a spoločnosťou.
 pokračovanie na str. 8 ►► 

„Buďte aktívni 
na hodinách. 
Kladením otázok 
a dávaním 
odpovedí sa veľa 
naučíte a navyše 
zanecháte dobrý 
dojem!“
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„Rozmýšľajte 
nad tým, čo vás 
baví, v čom ste 
dobrí a ako nájsť 
pre svoj talent 
uplatnenie. 
V dnešnom 
svete takmer 
neobmedzených 
možností 
sa vám určite 
podarí to, čo 
skutočne chcete!“

pokračovanie zo str. 7 ►►
V rozhovoroch, ktoré si robila si zvykla 
dávať jednu už akúsi tradičnú otázku 
pedagógom, a preto ju teraz položím 
aj ja tebe. Ak by si našim študentom 
mala dať jednu radu do života, aká by 
to bola?
haha! Myslím, že táto otázka je 
v PPN-ku od čias Lenky Koprivovej, 
našej bývalej študentky, ktorá ju zvykla 
klásť našim učiteľom. Nielen našim, ale 
všetkým študentom by som poradila, 
aby sa snažili prísť na to, čo skutočne 
chcú. Nech skúmajú, v čom spočíva 
ich talent. Mám pocit, že veľa našich 
študentov si myslí, že vysoká škola je 

jediná cesta, ako nájsť v živote uplat-
nenie. Študujú niečo, čo ich vlastne 
nezaujíma, a to len preto, aby mali titul. 
Potom sa zamestnajú vo firme, kde 
robia prácu, ktorá ich nebaví a hnevá 
ich to. My sami sme strojcami vlast-
ného šťastia a náš život môže predsa 
vyzerať aj inak. Stačí len rozmýšľať nad 
tým, čo ma baví, v čom som dobrý/á 
a ako nájsť pre svoj talent uplatnenie. 
v dnešnom svete takmer neobmedze-
ných možností sa vám určite podarí to, 
čo skutočne chcete. ▪
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Krátkodobá výskumná 
stáž na KU Leuven
V priebehu relatívne 
krátkeho obdobia sa 
mi podarilo absolvovať 
druhý pobyt na Katolíc-
kej univerzite Leuven, 
Belgicko (Katholieke 
Universiteit Leuven), 
ktorá patrí medzi najlep-
šie univerzity v Európe. 
Tentoraz som mal 
možnosť do Leuvenu 
cestovať v termíne 
13. – 25. septembra 2015, 
a to prostredníctvom 
grantovej schémy Short-

-Term-Scientific-Mission. 
Už z názvu tejto schémy 
vyplýva, že jej cieľom 
nie je primárne výučba, 
ale výskum. O to viac 
ma potešilo, že mojim 
supervízorom bol Prof. 
Geert Bouckaert, ktorý 
je celosvetovo uznáva-
ným odborníkom vo sfére 
verejného manažmentu 
a verejnej správy.

phdr. daniel KliMovSKý, phd.

Program môjho pobytu bol deter-
minovaný mojím zapojením do 
pracovnej skupiny venujúcej sa téme 
programového rozpočtovania, ktorú 
zastrešuje projekt COST IS 1207: Local 
Public Sector Reforms: An Interna-
tional Comparison (LocRef), pričom 
tento je koordinovaný prof. Sabine 
Kuhlmann z Univerzity v Potsdame 
a už spomenutým prof. Bouckaertom 
z Katolíckej univerzity v Leuvene. 
V rámci pracovných aktivít som bol 
zapojený do výskumu a prípravy 
publikačných výstupov zameraných na 
medzinárodné porovnanie skúseností 
európskych krajín s implementáciou 
programového rozpočtovania na 
lokálnej úrovni (okrem slovenských 
a belgických skúseností sú skúmané 
aj skúsenosti z iných krajín, napríklad 
z Nemecka, holandska, Poľska či 
Talianska) a s fungovaním tohto 
nástroja v praxi. Okrem prof. Boucka-
erta som počas pobytu v Leuvene úzko 
spolupracoval tiež s Pietrom Bleyenom, 
ktorý je jeho končiacim doktorandom 
a ktorý koordinoval komunikáciu 
výskumníkov v zapojených krajinách.

Za dva týždne, ktoré ubehli rýchlo, 
sa nám podarilo pomerne veľa. 
Dopísali sme jednu vedeckú štúdiu, 
ktorá bola následne odoslaná do 
recenzného konania v medzinárodne 
rešpektovanom vedeckom časopise. 
Metodologicky sme rozpracovali 
ďalšie dve štúdie, pričom zber dát bude 
prebiehať v závere roka 2015. Okrem 
toho sme s prof. Bouckaertom pripra-
vili základný návrh projektu v rámci 
grantovej schémy Erasmus+: Jean 
Monnet Networks, do ktorého bude 
zapojená aj naša fakulta. Posledným, 
no nemenej dôležitým výstupom, je 
to, že sa nám predbežne podarilo 
dohodnúť s prof. Bouckaertom na jeho 
prednáške v Bratislave. Táto by sa mala 
uskutočniť niekedy začiatkom druhej 
polovice januára 2016 a pevne verím, 
že meno Geert Bouckaert bude dosta-
točným lákadlom nielen pre členov 
akademickej obce našej univerzity, 
ale aj pre členov akademických obcí 
iných slovenských univerzít. Zároveň 
vyjadrujem nádej, že prostredníctvom 
rozvíjania nadviazanej spolupráce 
budú mať aj ďalší kolegovia a študenti 
možnosť stráviť na tejto výbornej 
univerzite nejaký čas, ktorý im pomôže 
v ich ďalšom kariérnom rozvoji. ▪
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hejsan! Pozdrav, ktorému rozumie každý Švéd od 
batoľaťa, študenta, rodiča alebo dôchodcu. Sú to však 
práve študenti, ktorí kraľujú mestu. Uppsalu, kde viac 
ako polovica zo 140 tisícovej populácie sú študenti, 
nemožno nazvať inak, ako študentské mesto (Isto si 
teraz viete predstaviť, aké je mesto vyľudnené počas 
letných prázdnin).

Uppsala je situovaná 67 kilometrov 
severne od hlavného mesta Švédskeho 
kráľovstva – Štokholmu. Na popud 
švédskych kráľov tu bola v roku 1477 
založená Univerzita, dnes jedna 
z najstarších univerzít v Európe. 
Uppsala Universtity je vo svete veľmi 
známa vďaka svojej dlhoročnej tradícii, 
ideálnemu prostrediu poskytujúcemu 
študentom všetko čo potrebujú, pestrej 
ponuke študijných programov, rozsiah-
lemu výskumu (najmä v biomedicínskej 
oblasti, ale aj v oblasti spoločenských 
vied). V hodnotení svetových univerzít 
sa nachádza v prvej stovke. Kombi-
nácia týchto faktorov vytvára vhodné 
podmienky pre študentov z celého 
sveta. To bola ponuka, ktorá má lákala 
stráviť semester v Uppsale.

Do Uppsaly som prišiel študovať 
v rámci programu Erasmus. Vo 
Švédsku som študoval politické 
vedy na Department of Government, 
špecificky medzinárodnú politiku. 
Kreditový systém je podobný ako na 
Slovensku, avšak odlišuje sa spôsobom 
výučby. Študenti študujú len jeden 
predmet počas doby jedného mesiaca 
(prípadne po dobu dvoch mesiacov ak 
ide o rozsiahlejší kurz). To umožňuje 
študentom lepšie sa sústrediť na kurz 
obzvlášť, keď hodnotenie kladie dôraz 
na veľkú individuálnu prípravu. Každý 
predmet býva zakončený skúškou, 
ktorá bežne trvá aj niekoľko hodín.

Za predmet absolvovaný počas jedného 
mesiaca dostane študent 7,5 kreditu 
(v prípade náročnejšieho kurzu aj 
15 kreditov). Na úspešné zvládnutie 
semestra potrebujete rovnako ako na 
Slovensku 30 kreditov. 

Ako Erasmus študent som mal 
možnosť navštevovať magisterské aj 
bakalárske predmety. Kurzy na úrovni 
bakalárskeho stupňa sú menej obsiahle 
ako magisterské, zameriavajú sa menej 
na prezentovanie názorov študentov, 
poskytujú menej priestoru pre seba-
realizáciu študentov a výstupom býva 
častejšie skúška. Kurzy na magisterskej 
úrovni sú obsahovo rozsiahlejšie, zame-
riavajú sa viac na samostatné myslenie 
študentov a vzájomné prepojenie už 
absolvovaných predmetov. Veľký dôraz 
sa kladie aj na aplikáciu teórie na prax.

Najčastejším výstupom boli v mojom 
prípade práce menšieho rozsahu, 
ktoré sme prezentovali pred ostatnými 
študentmi. hodiny mali formu diskusie, 
kde vyučujúci pôsobil skôr ako moderá-
tor, ktorý pomocou diskusných otázok 
viedol diskusiu k otváraniu nových 
otázok a rozdiskutovania vopred 
stanovených problémov. Dôkladné 
naštudovanie literatúry, ktorú 
študenti väčšinou študovali v niektorej 
z mnohých univerzitných knižníc, 
bolo nevyhnutným predpokladom na 
prežitie semináru.

Uppsala – mesto študentov
rEPOrTáž

Uppsala
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Ďalšou špecifickosťou študentov 
v Uppsale bola ich vysoká angažovanosť 
v mimoškolských aktivitách, ktorými 
si študenti vypĺňali svoj voľný čas. 
Najčastejšie išlo o prípravy kultúrnych 
a spoločenských aktivít organizovaných 
buď Univerzitou, alebo jednotlivými 
študentskými klubmi Nationami, ktoré 
slúžia ako priestory pre študentov na 
spoločensko-kultúrne vyžitie. Tieto 
klubovne sa od seba líšia zameraním, 
preto si je každý semester možné svoju 
klubovňu vybrať na základe vlastných 
preferencií. 

Na záver by som dodal, že prežitie 
semestra v zahraničí je skúsenosť, 
ktorú by mal podľa mňa zažiť každý 
študent. Na skúsenosti získané počas 
pobytu bude študent spomínať nielen 
po zvyšok svojho štúdia, ale aj počas 
celého života. Preto by som chcel aj 
touto cestou poďakovať vedeniu FSEV, 
že mi tieto skúsenosti umožnila zažiť. ▪
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Absolvovať aspoň jednu letnú školu je v prípade dokto-
randa takmer nevyhnutnosťou (jedna z kategórie 
príjemných). Letná škola regulácie v Turíne (TSLR) 
patrí medzi tie prestížnejšie v našom priestore. O tom 
svedčí nielen 18-ročná tradícia, ale aj fakt, že tvrdým 
sitom uchádzačov o letnú školu prejde v priemere len 
každý 20. uchádzač.

Skutočná medzinárodná skúsenosť
S odstupom času za jeden z najviac 
inšpiratívnych a prínosných prvkov 
považujem základný cieľ letnej 
školy v Turíne, ktorým je poskytnúť 
rôznorodé pohľady na problematiku 
regulácie. Každý účastník pochádzal 
z inej krajiny, z iného prostredia. 
V 21-člennom kolektíve sa nachádzali 
profesionáli, senior výskumníci, 
študenti a doktorandi. Výhodou 
bolo, že teoretické poznatky dokázali 
okamžite regulátori z praxe zasadiť do 
reálneho sveta.

Zaujímavým momentom boli rozho-
vory s účastníkmi z pre mňa málo 
známeho prostredia, predovšetkým 
Afriky a Latinskej Ameriky. Tí často 
nevychádzali z údivu počas prednášok 
o regulácii v prostredí Európskej únie. 
Náš kolega z Nigérie nevedel pochopiť 
prečo na činnosť akou je predaj vody 
alebo jedla v meste, potrebuje niekto 
povolenie a prečo je takáto činnosť 
vôbec regulovaná.

Stret kultúr, ale predovšetkým rôznych 
právnych rámcov a zvykov nebol len 
vtipný, ale veľmi užitočný, keďže na 
prednáškach o verejných financiách 
či regulácii vo verejnom sektore 
len sotva získate takú širokú škálu 
pohľadov a návrhom možných riešení. 
Osobne za najprínosnejšie hodnotíme 
krásne vysvetlenú teóriu hier na 
príklade regulácie vo verejnom sektore 
(Franco Becchis), analýzu aktérov, 

vzťahov, záujmov a informácii (Danielle 
russolillo), excelentnú prednášku 
o problematike ekonómie zdieľania na 
príklade Uber (Meltem Bagis Akkaya) 
či výbornú prednášku o verejnom 
vlastníctve a politickej vs. nezávislej 
regulácii (Pippo ranci).

Potreba spájania a myslieť inak
Pracovisko, ktoré zastrašuje celú 
letnú školu má s skutočnosti len pár 
stálych výskumníkov a veľkosťou sa dá 
porovnať s pracoviskom ÚVP. hlava 
tamojšieho ústavu Franco Becchis, 
ktorého vždy stretnete s jeho tradičnou 
cigarou a nemiznúcim úsmevom 
na tvári, niekoľkokrát zdôraznil, že 
výskumníci a organizácie sa musia 
spájať, nie štiepiť a bojovať proti sebe. 
To, že svoju ideu aj naplňuje dokazuje 
počet konkurenčných talianskych 
a medzinárodných inštitúcií, ktoré sú 
do letnej školy zapojené.

Myšlienka spájania nezostala len pri 
spolupráci inštitúcií a profesionálov 
z oblasti regulácie. Viacerí predná-
šajúci zdôrazňovali nevyhnutnosť 
regulovať z čo najkomplexnejšieho 
hľadiska. Nezostávať len pri číslach 
a ekonomických poučkách či paragra-
foch v zbierkach zákonov, ale premýšľať 
v širších súvislostiach. To sa nedá 
dosiahnuť bez infikovania ekonómie 
či práva sociológiou, psychológiou 
a politickými vedami.

Záverečný projekt
Po intenzívnom týždni plnom predná-
šok a exkurzií (v turínskej čističke vôd 
a v jednej z technologicky najvyspelej-
šej spaľovni odpadov), sme sa pustili do 
práce na vlastných projektoch. Úlohou 
bolo do troch dní navrhnúť reguláciu 
v oblasti energetiky, vody alebo odpadu. 
Predpokladom bolo skĺbiť naučenú 
teóriu a prístupy k regulácii s prípa-
dom založeným na reálnych základoch.
Moja skupina, v ktorej som pracoval 
s Moldavcom, Srbom, Taliankou 
a Bulharom, navrhovala reguláciu 
v oblasti odpadového hospodárstva. 
A keďže každej regulácii predchádza 
podrobná analýza a kalkulácie, museli 
sme na základe ekonomických 
ukazovateľov vypočítať optimálnu 
tarifu, nastaviť celý regulačný rámec, 
zmapovať aktérov v procese, identi-
fikovať možné riziká a predovšetkým 
legitimizovať a obhájiť naše riešenie 
v záverečnej prezentácii. Aj vďaka 
výbornej a silnej talianskej káve sme to 
nakoniec zvládli.

Učiť sa cez leto môže byť fajn
Možno sa na prvý pohľad môže zdať, 
že zúčastniť sa na letnej škole počas 
letných prázdnin je mierne masochis-
tické. Avšak okrem nových vedomostí, 
skúsenosti, prípadne kreditov 
a zaujímavého riadku do životopisu, ide 
predovšetkým o kontakty a priateľstvá. 
A úprimne, kto by nechcel stráviť dva 
týždne skoro zadarmo v čarovnom 
meste Turín?

Letná škola regulácie v Turíne

rEPOrTáž

Turín
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Čo ponúka Turin School 
of Local Regulation?
TSLR organizuje intenzívne kurzy 
(3 až 5 dní) o špecifických témach 
týkajúcich sa regulácie.

Playing the game with better cards: 
Actors, incentives and information in 
local policies
Turin, Italy, 12. – 13. Október 2015

Regulation, infrastructures and local 
services in Islamic context
Turin, Italy,  21. – 22. október 2015

To pay or not to pay? Management 
of arrears for local public service 
providers
Alba, Italy,  4. – 5. november 2015
Know more on the course webpage 
turinschool.eu/eep/turinindex2015 
Download the leaflet here

Economic regulation of district heating 
service: multi-level regulatory tasks, 
competition and public interest
Turin, Italy ,  30. november – 2. decem-
ber 2015

Competition policy and local 
regulation: Clash, coexistence and 
cooperation
Italy, ešte bude upresnené,  Jar 2016

Kompletné informácie nájdete 
turinschool.eu/eep. ▪
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Niall Ferguson: Civilizácia, Západ 
a zvyšok sveta

ODPORÚČA JAKUB VARÍNI 

Šesť zabijackých aplikácií: konkuren-
cia, veda, vlastnícke práva, medicína, 
konzumná spoločnosť a pracovná 
morálka. Práve tieto umožnili 
Západu obrovský vzostup započatý 
okolo roku 1500, zavŕšený svetovou 
hegemóniou. Autor sa v knihe venuje 
hlavným rozdielom a stretom medzi 
civilizáciami. Odpovedá na otázku, 
čo bolo rozhodujúcim dôvodom 
úpadku Ríše stredu, Japonska, ale aj 
moslimského sveta. Každý vynález, 
funkčná inštitúcia, rozhodnutie 
panovníkov sa stáva konkurenčnou 
výhodou Európy a neskôr jej kolónií 
na ceste k svetovej dominancii. 
Ferguson však zároveň dvíha 
varovný prst a poukazuje, na čo je 
potrebné v budúcnosti nadviazať, 
aby sme zastavili aktuálne prebieha-
júci úpadok. Ľahké a plynulé prechá-
dzanie jednotlivými kapitolami je 
náročnejšiemu čitateľovi vynahra-
dené obsažným odkazovým mate-
riálom v záverečnej časti knihy. ▪

Martin M. Šimečka: Džin

ODPORÚČA MATÚŠ SLOBODA

Veľmi rád čítam jeho komentáre 
v českom Respekte. Už väčšie 
rezervy mám v jeho próze. Ide 
pritom o výborné veci s myšlienkami, 
ktoré sú aj dnes stále aktuálne. Cez 
leto som siahol po novom vydaní 
v minulosti zakázaného Džinu. 
Kniha je do veľkej miery autobio-
grafi a či možno skôr terapia autora, 
vyrovnávanie sa s dobou a pocitmi. 
Sám Šimečka príbeh v jednom 
rozhovore opísal ako „príbeh 
mladého muža, ktorý zoči-voči svetu, 
v ktorom ho obklopuje zlo, chce obstáť 
ako dobrý človek. A samozrejme 
zlyhá.“  Príbeh sa usadí v hlave a núti 
vás premýšľať, uvažovať. A to dobrá 
kniha robí aj v lete. ▪

Seriál: House of Cards

ODPORÚČA KATARÍNA ŠTEVOVE

Zaujímavý a spracovaním veľmi 
silný príbeh o tom, čoho všetkého sú 
ľudia schopní pri ceste za vysnívanou 
mocou, kde v hlavnej úlohe exceluje 
herec Kevin Spacey a je vidno, že 
hranie tejto postavy si vyslovene 
užíva. V seriáli stvárňuje postavu 

amerického kongresmana Francisa 
Underwooda, ktorý opisuje svoju 
cestu za mocou, počas ktorej sa snaží 
pomstiť všetkým, ktorí ho zradili 
a to vrátane členov jeho vlastnej 
vlády, ale aj prezidenta Spojených 
štátov amerických. Seriál ma zaujal 
najmä svojou autenticitou, t.�j. 
pôsobí ako naozaj skutočný náhľad 
do politiky, čo je svojim spôsobom 
až desivé. Zvláštnosťou seriálu 
je, že hlavný hrdina komunikuje 
aj s divákom, kedy sa dej na chvíľu 
zastaví a hlavná postava vysvetľuje 
motívy svojich činov, pričom jeho 
hlavnou motiváciou je dostať 
sa k veľkej kariére a získať moc. 
Ak máte radi dramatické príbehy 
z politického prostredia, ktoré sú 
plné intríg, tento seriál vás určite 
nesklame, nakoľko núti diváka 
zamýšľať sa a vyvoláva sériu rozlič-
ných emócii. O jeho kvalite hovorí aj 
fakt, že House of cards získal v rámci 
cien emmy deväť nominácii. ▪
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Prenos poznania: 
od výskumu k praxi 
Úryvok z teoretickej kapitoly dizertačnej práce
ROMAN MUŽIK, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Ako k tomu len došli? alebo Prečo?, opýta sa nejeden 
z nás, keď sa stretne buď s niečím zaujímavým 
alebo niečím nezmyselným. Odpoveď na túto otázku 
poskytuje prenos poznania. Ten skúma ako sa 
poznatky z výskumu (ne)uplatňujú v praxi. Tento 
článok na základe dostupnej literatúry opisuje 
prenos poznania so zameraním na zdravotníctvo.

Medzera medzi dvoma svetmi 
Napriek tomu, že na výskum v zdravot-
níctve idú miliardy eur, zistenia z publi-
kovanej literatúry dokazujú, že prenos 
výsledkov výskumu do praxe je často 
pomalý a náhodný proces. Napríklad, 
vedci zo Spojených štátov a Holandska 
odhadujú, že 30 až 45 % pacientom nie 
je poskytovaná zdravotná starostlivosť 
na základe vedeckých dôkazov a 20 až 
25 % z poskytovanej starostlivosti nie je 
nevyhnutná alebo je dokonca až poten-
ciálne škodlivá (Schuster, McGlynn, 
Brook, 1998; Grol, 2001; McGlynn et 
al., 2003 citovaní v Graham et al., 2006, 
s 13).

Problémom je aj aktuálnosť využíva-
ných poznatkov. Poynard a kolektív 
(2002) sa zamerali na štúdie cirhózy 
a hepatitídy u dospelých, publikované 
v rokoch 1945 a 1999. V roku 2000 
bolo zo 474 záverov iba 285 (60 %) stále 
platných, pričom 91 (19 %) bolo v danom 
čase považovaných za zastarané a 98 
(21 %) bolo vyhodnotených ako neprav-
divé. Podobné paralely platia pre nie len 
pri prenose poznania v klinickej medi-
cíne, ale aj tvorbe zdravotnej politiky, 
na ktorú sústredíme svoju pozornosť. 

Ako naznačuje literatúra, v praxi 
je medzera medzi svetom výskumu 
a praxe veľmi veľká. Primárnym cieľom 
prenosu poznania podľa Grahama a kol. 
(2006) je preto riešiť medzeru medzi 
tým, čo je z výskumu známe a uplat-
ňovaním týchto poznatkov kľúčovými 
stakeholdermi s cieľom zlepšiť výsledky 
v oblasti zdravia a efektivity systému 
zdravotnej starostlivosti.

Prenos poznania
Lavis et al. (2003) tento proces 
opisuje ako proces, v ktorom sú závery 
výskumov prenášané od ich produ-
centov k ich užívateľovom. Prenos 
poznania je o prenose dobrých nápa-
dov, výsledkov výskumu a zručností 
medzi výskumnými organizáciami 
či podnikmi a širšou verejnosťou 
umožňujúc vznik nových produktov 
a služieb (Britský úrad pre vedu 
a technológie, citované v Graham et 
al., 2006). „Tento proces umožňuje 
jednotlivcom a/alebo organizáciám 
dostať sa a využiť podstatné informácie, 
ktoré boli predtým známe iba určitému 
jednotlivcovi alebo malej skupinke ľudí.” 
(Government of Canadian state Alberta 
citované v Graham et al., 2006, s 15). 
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Prenos poznania by sme mohli rozde-
liť do dvoch hlavných fáz: tvorba 
poznania a jeho využitie. Každá fáza je 
následne zložená z rôznych menších 
častí. V realite je však tento proces je 
zložitý, plynulý, dynamický a akékoľvek 
teoretické hranice medzi jednotlivými 
fázami nie sú fi xne stanovené, ale 
naopak sú plynulé a difúzne (Graham 
et al., 2006). Názov, obsah a účel 
jednotlivých podkategórií v dvoch 
menovaných fázach sa v závislosti od 
autora a skúmaného sektora odlišuje.

Becheikh a kolektív (2010) na základe 
rešerše literatúry zameranej na prenos 
poznania vo vzdelávaní tento prenos 
rozdelil do 6 častí:

1 generovanie poznania
2 spracovanie poznania
3 propagácia poznatkov
4 vnímanie poznatkov
5 osvojenie znalostí
6 využívanie znalostí

Za prvé tri kroky sú zvyčajne zodpo-
vední výskumníci, zatiaľ čo zvyšné tri 
kroky sa týkajú užívateľov poznatkov 
(Schéma 1). S uvedením delením sa 
stotožňujeme a podľa nás využiteľné aj 
v zdravotnej politike.

Fázy prenosu poznania
generovanie poznania (knowledge 
generation) spočíva v tvorbe znalostí 
výskumníkmi (Becheikh et al.,2010). 
Poznanie je kombinácia skúsenosti, 
hodnôt, kontextových informácií, 
expertného pohľadu a intuície, ktorá 
poskytuje prostredie a rámec pre zhod-
notenie a začlenenie nových skúseností 
a informácií (Gamble and Blackwell, 
2001). Podľa Bhatta (2001, s. 70) je 
poznanie „organizovaná kombinácia 
dát, prispôsobená pravidlám, postupom 
a operáciám získaných na základe 
skúseností a praxe.“ McDermott 
(2001) uvádza, že poznanie je ľudským 
konaním a výsledkom nášho myslenia, 
a to poznanie odlišuje od informá-
cie. V oblasti zdravotníctva, môže 
byť poznanie generované z rôznych 
zdrojov a teda aj pojem výskumník je 
širokospektrálny a môže v sebe zahŕňať 
univerzity, mimovládny sektor, profe-
sijné združenia, odborníkov v štátnej 
a verejnej správe a pod. 

Spracovanie poznania (knowledge 
adaptation) znamená spracovanie 
výsledkov výskumu do takej podoby 
(článok, štúdia, kniha, video, elektro-
nický zdroj a pod), aby boli prístupné 
a zrozumiteľné pre potenciálnych 
užívateľov. Dostupnosť výsledkov 
výskumu automaticky neznamená ich 
osvojenie a využitie užívateľmi (Beche-
ikh et al.,2010).

SChÉMa � Prenos poznania, ZdrOJ autor podľa Becheikh et al. (2010)
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Šírenie alebo propagácia poznatkov 
(knowledge dissemination) je spojená 
s prevodom výsledkov výskumu 
do komunít praxe. Ide o riadenú 
(spontánnu alebo pripravovanú) difú-
ziu nových poznatkov (Green et al., 
2006) napríklad vo vedeckých žurná-
loch alebo konferenciách. Diseminácia 
je zložitý proces, ktorého úspech záro-
veň závisí na viacerých premenných, 
ako napríklad kto to šíri (napr. jeho 
dôveryhodnosť), čo šíri (napr. relevant-
nosti výsledkov výskumu pre užívateľa), 
komu to propaguje (napr. osobné 
motivácie používateľa), ako to šíri 
(napr. relevantnosť použitého komu-
nikačného kanálu), v akom formáte 
to šíri (napr. prezentácia, správy, atď.) 
a aké zdroje na to uvoľní (napr. časové, 
ľudské a finančné zdroje; Becheikh et 
al.,2010).

Ako môžeme zo schémy pozorovať, do 
procesu nám v tomto kroku môže vstu-
povať tretí subjekt – spojovatelia. Ide 
o špecifickú skupinu ľudí alebo organi-
zácie, ktoré vytvárajú spojenie medzi 
výskumnými pracovníkmi a prijíma-
teľmi výsledkov ich výskumu (Meyer, 
2010). SproStredkovatelia alebo 
Spojovatelia (linkage agents), nazý-
vaní aj makléri poznania (knowledge 
brokers), odstraňovatelia hraníc (boun-
dery–spanners) a pod. sú jedinci/orga-
nizácie, ktorí majú kontakt s oboma 
stranami procesu – výskumníkmi 
a užívateľmi, čím vytvárajú spojenie 
umožňujúce lepšiu interakciu medzi 
nimi (WHo, 2004, cHSrF, 2003; Beche-
ikh et al., 2010; Meyer, 2010). V praxi 
to teda môže znamenať, že vedci šíria 
výsledky výskumu medzi spojovateľov, 
ktorých úlohou je uľahčiť ich prenos 
a šírenie k užívateľom. Mnoho autorov 
(cHSrF, 2003; Bertola, Teixeira, 2003; 
WHo, 2004; Lomas, 2007; Robeson, 
Dobbins, DeCorby, 2008; Dobbins et 
al., 2009; Ward, House, Hamer, 2009; 
Meyer, 2010; Becheikh et al.,2010) sa 

preto domnieva, že práve spojovatelia 
sú hlavnými aktérmi v procese prenosu 
vedomostí a ich zapojenie do procesu 
pomáha osvojeniu si poznatkov prak-
tikmi a ich využitiu v praxi.

vnímanie poznatkov (knowledge 
reception) prijímateľom/používateľom 
pri prvom kontakte s nimi. Úspech 
tohto kroku do značnej miery závisí od 
predchádzajúcich krokov výskumných 
pracovníkov (v akej forme, kedy, komu 
a akým spôsobom sú k dispozícií). 
Úspešnosť tohto kroku je podmienená 
aj záujmom užívateľov o ponúkané 
poznatky (Becheikh et al.,2010).

Ďalším krokom je prijatie alebo oSvo-
jenie Si poznatkov (knowledge 
adoption) jednotlivcom alebo kolektí-
vom. V tomto kroku sa užívateľ rozho-
duje či chce alebo nechce používať 
nové znalosti, berúc do úvahy stupeň 
odolnosti k externému poznaniu, 
kompatibilitu s existujúcimi politikami 
a postupmi, dostupnosti zdrojov a pod 
(Becheikh et al.,2010). Existuje viacero 
faktorov, ktoré ovplyvňujú proces 
osvojenia si poznatkov. Brown (2011) 
na základe rešerše literatúry rozde-
lil tieto faktory do dvoch skupín: (1) 
faktory komunikácie a vzťahov medzi 
výskumníkmi a tvorcami politík a (2) 
faktory ovplyvňujúce sklon tvorcov 
politík osvojiť si ponúkané dôkazy.

Posledným krokom je využitie 
(knowledge utilization) vytvorených, 
spracovaných a osvojených poznatkov 
na dosiahnutie konkrétnych cieľov 
(Becheikh et al.,2010). Je to proces, pri 
ktorom sú špecifické znalosti založené 
na vedeckom bádaní implementované 
v praxi (Estabrooks, Wallin, Milner, 
2003). V literatúre (Lavis et al., 2002; 
Amara, Ouimet, Laundry, 2004; de 
Goede et al., 2012; Amstrong et al. 
2013) sa stretávame s troma typmi 
utilizácie poznania: inštrumentál-
nym, konceptuálnym a symbolickým 
využitím. (1) Pri inštrumentálnom 
(instrumental use) type sú výsledky 
výskumu použité špecifickým, priamym 
spôsobom na riešenie konkrétnych 
problémov alebo s úmyslom vyhovieť 
konkrétnym potrebám. Zistenia majú 
bezprostredný význam pre tvorcov 
politík, čím je ich možné priamo využiť 
pri tvorbe politík a rozhodnutí. (2) 
koncepčné využitie (conceptual 

use) znamená, že výskum zlepšil 
porozumenie skutkovej podstaty veci 
a s ňou súvisiacim problémom. Ide 
o všeobecnejšiu a nepriamu formu 
osvietenia, poskytujúc podklady na 
zamyslenie. (3) Symbolické využitie 
(symbolic use) reprezentuje legitimi-
záciu, odôvodnenie, ospravedlnenie, 
podporu pozície alebo konania používa-
teľom. Schreflerová (2010) tiež uvádza 
štvrtý typ utilizácie poznania a to (4) 

„využívanie“ poznatkov s úplnou absen-
ciou používania vedeckého poznania 
(nonuse of knowledge).

Iné typy poznania
Na záver treba uviesť, tento článok 
popisuje prenos poznania so zamera-
ním výhradne na vedecké poznatky 
(expertné poznania). Netreba 
však zabúdať na iné typy poznania. 
Ako tvrdia Popay a Williams (1996), 
práve „laické poznanie“ je veľmi dôle-
žité v zdravotníctve pre pochopenie 
zákonitostí medzi zdravím a choro-
bou. Ako autori poznamenali, práve 
pomocou skúseností z reálneho života 
a množstva vplývajúcich okolností 
získava laická verejnosť vedomosti, 
ktoré sa môžu líšiť od tých odborných, 
no pre odborníkov v oblasti zdra-
votníctva majú rovnakú dôležitosť. 
Okrem expertného aj laického 
poznania je potrebné vziať do úvahy 
aj vplyv poznania záujmových skupín 
(knowledge lobbyists), ktoré sa taktiež 
môže odrážať pri tvorbe zdravotnej 
politiky. ▪

Tento článok je výsledkom výskumného 
projektu, ktorý bol podporený 
Ministerstvom školstva v rámci APVV 
grantovej schémy č. APVV–0880–12 
Využitie poznania pri príprave doku-
mentov v tvorbe verejnej politiky
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Nezávislé hnutia v samospráve 
Úryvok z diplomovej práce

Definícia nezávislého hnutia 
v samospráve
Nezávislé hnutie v samospráve (ďalej 
aj NHS) definujem ako formálne alebo 
neformálne zoskupenie občanov samo-
správy, ktorí sa identifikujú so značkou 
tohto zoskupenia (a nie sú členmi alebo 
kandidátmi do zastupiteľstva žiadnej 
z politických strán) a aspoň časť z nich 
sa uchádza(la) o miesto v zastupiteľ-
stve mesta/obce z pozície nezávislých 
kandidátov.

Nezávislé hnutie v samospráve teda 
nemusí byť formalizovaným zosku-
pením občanov, čím tieto subjekty 
neobmedzujem len na oficiálne zare-
gistrované občianske združenia či 
formálne existujúce poslanecké kluby 
v zastupiteľstve. Kľúčovou podmienkou 
pre to, aby sme mohli hovoriť o hnutí 
je identifikácia so značkou hnutia, 
ktorá by sa dala rozdeliť na vnútornú 
a vonkajšiu. 

Vnútorná identifikácia spočíva v tom, 
že sa občania navzájom vnímajú ako 
členovia daného hnutia a majú pocit 
názorovej blízkosti. Vonkajšia identifi-
kácia spočíva vo vystupovaní občanov 
pod značkou hnutia, to znamená že 
hnutie má svoju webovú stránku, 
facebookový profil, organizuje inicia-
tívy pod svojou značkou a podobne. 
Aby išlo o nezávislé hnutie, jeho 
členovia nemôžu byť zároveň členmi 
alebo kandidátmi politických strán, 

respektíve koalícií strán. Za poslednú 
podmienku, aby sa dalo hovoriť o nezá-
vislom hnutí v samospráve, som určil 
ambíciu hnutia pôsobiť v zastupiteľstve. 
Tým som vyradil z definície iniciatívy 
občanov zamerané len na jednu tému, 
akým bola napríklad iniciatíva zame-
raná proti postaveniu skládky odpadu 
v Pezinku alebo „tradičné“ mimovládne 
organizácie, ktoré pôsobia v samo-
správe, ale nemajú ambíciu priamo 
sa podieľať na politických výstupoch 
v zastupiteľstve. Zároveň som tým 
stanovil dôležitý aspekt existencie 
nezávislého hnutia, a to jeho fungova-
nie v zastupiteľstve.

NHS ako dôsledok iných procesov? 
Vznik a úspešnosť NHS môže pouka-
zovať na iné spoločenské či politické 
fenomény a procesy. Na testovanie 
vzťahov medzi nimi a vznikom NHS by 
bolo potrebné uskutočniť rozsiahly 
celoštátny výskum, ktorý by pozostával 
aj z prieskumov verejnej mienky.

NHS by potenciálne mohli súvisieť 
s fenoménom, ktorým sa zaoberajú 
mnohé politologické štúdie (najmä 
v západnej Európe a USA) – s úpad-
kom politických strán. Ten sa viaže na 
pokles straníckej identifikácie (Dalton 
2002), straníckej mobilizácie (Watten-
berg 2002) či pokles úlohy strán 
v mysliach občanov vo všeobecnosti 
(Clarke, Stewart 1998). V súvislosti 
so slovenskou samosprávou nás nútia 

MartiN KolláriK, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Fenomén, kedy sa do zastupiteľstva dostali kandidáti, ktorí kandidovali ako 
nezávislí, teda neboli nominantmi politickej strany či koalície strán, ale zároveň sa 
identifikovali so značkou zoskupenia podobne zmýšľajúcich ľudí, sa v posledných 
rokoch vyskytol vo viacerých samosprávach na Slovensku. Takéto zoskupenia som 
nazval nezávislými hnutiami v samospráve. Patria medzi ne napríklad hnutia Ľudia 
pre Malacky, Senec Moje Mesto, Banskobystrická alternatíva, či Lepšia Trnava.

k zamysleniu sa nad relevanciou tohto 
vzťahu výsledky posledných komunál-
nych volieb v roku 2014, v ktorých boli 
nezávislí kandidáti úspešní ako nikdy 
predtým. Celkovo môžeme sledovať 
pri komunálnych voľbách jednoznačne 
stúpajúci trend úspešnosti nezávislých 
kandidátov do zastupiteľstva oproti 
kandidátom politických strán a koalícií 
politických strán.

S klesajúcou úlohou politických strán 
môže súvisieť aj meniaca sa podoba 
politickej participácie. Nezávislé hnutia 
v samospráve tak môžu byť prejavom 
toho, že politická participácia sa mení 
z „klasickej“ participácie cez politické 
strany, a to či už hlasovaním za ne vo 
voľbách, členstvom v nich, či kandido-
vaním za ne, na participáciu cez nové 
občianske a nezávislé subjekty.

Vznik a relatívna úspešnosť nezávislých 
hnutí v samospráve môže indikovať aj 
nárast záujmu o lokálnu politiku ako 
takú. Proces decentralizácie, ktorý 
vyvrcholil jej fiškálnou časťou spus-
tenou v roku 2004 priniesol nárast 
finančných prostriedkov, ktoré majú 
samosprávy k dispozícii. Spolu s náras-
tom právomocí by sme tak mohli pred-
pokladať aj nárast záujmu verejnosti 
o dianie na miestnej úrovni. V posled-
ných rokoch sme mohli zaznamenať 
viaceré prípady efektívnej občianskej 
aktivizácie, ako napríklad aktivity proti 
búraniu starej budovy PKO v Bratislave 
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či aktivity proti vybudovaniu skládky 
odpadov v Pezinku. Nezávislé hnutia 
môžu byť novou formou aktivizácie, 
ktorá však nie je zameraná len na jeden 
problém či kauzu, ale predstavuje 
dlhodobú snahu o zlepšenie prostredia 
v meste vo všeobecnosti. 

Nezávislé hnutia v samospráve môžu 
poukazovať aj na úplne iný fenomén, 
a to že politický systém samosprávy 
je v Slovenskej republike nastavený 
takým spôsobom, že politické strany sa 
stávajú v delegačnom reťazci zbytoč-
ným článkom. Politické strany bežne 
plnia podľa Müllera (2000) v moder-
ných demokraciách predovšetkým dve 
úlohy – redukujú transakčné náklady 
a pomáhajú prekonať dilemu kolek-
tívnej akcie. Redukcia transakčných 
nákladov spočíva v znížení nákladov 
spojených so získavaním hlasov, ale aj 
informačných, vyjednávacích, rozhodo-
vacích a výkonných nákladov. Vnútorná 
organizácia (strany) nahrádza trh 
hierarchiou (tamtiež, s.313), čo umož-
ňuje rýchlejšiu adaptáciu. Dilema 
kolektívnej akcie spočíva v tom, že 
mať spoločný záujem nie je vo väčšine 
prípadov dostatočnou podmienkou pre 
kolektívne konanie a racionálni jednot-
livci nebudú participovať na kolektívnej 
akcii alebo sa budú podieľať menej, ako 
by mali. Politické strany riešia túto 
dilemu vytvorením organizácie strany, 
ktorá zabezpečuje kontrolu svojich 
členov a to, že kolektívny záujem strany 
sa stáva jej vnútornou záležitosťou 
(tamtiež). Podľa miery spolupráce 
a prispôsobovaniu sa kolektívnemu 
záujmu sa potom členovia strany môžu 
pohybovať v jej hierarchii.

Akú relevanciu si však tieto úlohy držia 
v samosprávach Slovenska? Tran-
sakčné náklady sú v politickom procese 
na lokálnej úrovni omnoho nižšie ako 
na tej národnej. Získavanie a šírenie 
informácií, predvolebná kampaň, ako 
aj spolupráca či súperenie s ostat-
nými kandidátmi, sú omnoho menej 
nákladné po všetkých stránkach – časo-
vých, sieťových, finančných atď. To 
predpokladá aj volebný systém, keďže 
umožňuje kandidovať aj nezávislým 
poslancom a ich vyššie spomenutá 
úspešnosť v komunálnych voľbách 
dokazuje, že úloha strán v redukovaní 
transakčných nákladov na tejto úrovni 
je zanedbateľná. V mestách (nehovo-
riac o obciach), totiž môžu rozhodovať 
skôr osobné skúsenosti (či známosť) 
s daným kandidátom alebo predchá-
dzajúce aktivity a výsledky kandidáta 
(napr. je známym spoľahlivým lekárom) 
ako to, za akú stranu či koalíciu strán 
kandiduje.

Druhá úloha politických strán uvedená 
Müllerom, riešenie dilemy kolektívnej 
akcie, je v slovenských samosprávach 
takisto minimalizovaná. Lokálne 
zložky strán sú totiž akoby „odtrhnuté“ 
od tých centrálnych, predovšetkým 
v zmysle ideologickej voľnosti a (ne)
naviazanosti kandidátov strán v samo-
správach na samotnú organizáciu 
strany. Politické strany sa v samosprá-
vach často spájajú do koalícií, ktoré 
sa po ideologickej stránke nedajú 
vysvetliť. Ideologická stránka totiž 
v samospráve stráca svoju dôležitosť – 
drvivá väčšina problémov samospráv 
sa nedá riešiť pravicovo alebo ľavi-
covo, či liberálne alebo konzervatívne. 
Samotní kandidáti často ani nie sú 
členmi jednej zo strán, iba ich nomi-
nantmi. Koalície strán sa v mnohých 
prípadoch utilitárne menia od volieb 
k voľbám a úspešní nominanti tak 
nemusia mať motiváciu konať podľa 
ich „kolektívneho záujmu“. Pokiaľ by 
sme aj súhlasili, že obe úlohy sú aj na 
lokálnej úrovni naďalej aspoň čiastočne 
relevantné, nezávislé hnutia dokážu 
v oboch prípadoch politické strany 
nahradiť.

V prvom prípade je vysvetlenie zrejmé, 
pretože rovnako ako politické strany, 
aj nezávislé hnutia tvoria značku, 
ktorá poskytuje kandidátom možnosť 
identifikácie a zároveň poskytujú isté 

zázemie pre zníženie rôznych ďalších 
typov nákladov. V prípade riešenia 
kolektívnej dilemy je však úloha orga-
nizácie nezávislých hnutí úplne iná ako 
pri politických stranách. Vzhľadom na 
to, že tieto hnutia majú len čisto lokálnu 
pôsobnosť a motiváciou členstva nie je 
postup v hierarchii, ale zlepšenie pros-
tredia v svojom meste či obci, dohliadať 
na dodržiavanie kolektívneho záujmu 
organizáciou sa stáva zbytočným, keďže 
to zabezpečuje samotná povaha člen-
stva. V skratke, vzhľadom na blízkosť 
samospráv občanom, neideologickú 
povahu problémov v samosprávach 
a nenaviazanosť kandidátov na orga-
nizáciu strany na lokálnej úrovni, 
politické strany na lokálnej úrovni 
nie sú vyslovene potrebné a ich úlohy 
môžu prebrať napr. aj nezávislé hnutia 
v samospráve.

Čo ďalej s NHS?
K výskumu nHS je možné pristúpiť 
rôznorodo, jednou z možností je 
testovanie vzťahov s vyššie uvedenými 
spoločenskými a politickými procesmi. 
Základom však ostáva ich zmapovanie, 
výskum jednotlivých prípadov a kompa-
rácia medzi nimi. Akým témam sa nHS 
venujú, ako komunikujú, akú majú 
vnútornú štruktúru, v akých mestách 
sa objavujú? Otázok pre ďalší výskum 
je mnoho a fenomén nezávislých hnutí 
v samospráve si rozhodne zaslúži 
akademickú pozornosť v budúcnosti. ▪

Podiel nezávislých kandidátov z úspešných 
kandidátov na poslancov zastupiteľstiev 
miest a obcí Sr

Zdroj: autor, dáta čerpané zo stránky Štatistického úradu Sr




