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Verejná politika 
 
Odbor: politológia, ročník: III. 
ZS 2017/2018 (25.09.2017 – 22.12.2017) 
 

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál PhD. 

Kontakt: 
Katedra politológie Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 81499, Bratislava, 
+421/2-59244528, zsolt.gal@uniba.sk  

Rozvrh: Streda  12.35 – 15.35  
Miestnosť: N 217 

Ciele a 
povinnosti: 

Cieľom kurzu je prebrať základné prístupy k verejnej politike, oboznámiť študentov s 
prostredím, v ktorom sa verejné politiky vytvárajú, aktérmi, ktorí tvoria politiky a 
nástrojmi, ktoré používajú. Porovnať verejné a súkromné statky, politický a 
ekonomický trh, výhody a nevýhody organizovania politík a služieb na politickej a 
trhovej báze, resp. na ich kombinácii. Kurz je zameraný aj na otázky financovania 
verejných služieb a lepšej organizácie štátnej správy, ako aj na vývoj verejnej politiky 
a reformu verejnej správy na Slovensku.  
Absolvovanie kurzu si vyžaduje účasť na hodinách, pravidelné čítanie povinnej literatúry (z 
čoho budú malé krátke testy na začiatku každej hodiny a záverečná písomka na konci 
semestra) ako aj prípravu jednej prezentácie (s handoutom) z témy, ktorú si zvolil študent (z 
uvedených možností pri tematických okruhoch). 

Hodnotenie: 

5 %   - aktívna účasť na hodinách 
30 % - priebežné hodnotenie – krátke testy 
15 % - prezentácia a handout 
50 % - písomná skúška (možnosť opravy na ústnej skúške). 

Rebríček 
hodnotenia: 
 

A – 85-100 %  
B –   76-85 % 
C –   67-76 % 
D –  58-67 % 
E –   50-58 % 
Fx –        < 50 % 

Vysvetlenia: 

Priebežné hodnotenie – krátke testy: krátke písomky z prečítaných textov (z povinnej 
literatúry). Niekoľko jednoduchých otázok, ktoré po prečítaní zadanej literatúry sú ľahko 
zodpovedateľné (a – vzhľadom na postrehy študentov z predošlých ročníkov dodávam – aj 
niekoľko zložitých, komplikovaných a ťažko odpovedateľných otázok). 
Prezentácia a handout – 15-20 minútová prezentácia (power point) a krátka, 10 minútová 
diskusia. S využitím viacerých zdrojov treba skúsiť analyzovať daný problém: zmapovať 
súčasný stav, hlavné vývojové tendencie, najnovšie trendy, pravdepodobný budúci vývoj 
alebo scenáre vývoja. Možné príčiny javov, súvislosti s inými spoločenskými problémami 
(kontext javov), možné riešenia problémov, ich pravdepodobné následky. Treba sa sústrediť 
na dôležite veci, zhrnúť a vysvetliť hlavnú myšlienku v jednej alebo niekoľkých vetách alebo 
v otázke a odpovedi. Krátko vysvetliť na začiatku o čom bude prezentácia, držať sa plánu, 
umožniť reagovať na otvorené (a nevysvetlené) otázky neskôr v diskusii – pripraviť sa na 
pravdepodobné otázky od ostatných. Vlastný názor je vítaný ako aj návrhy možných opatrení, 
treba však argumentovať – podporiť to dátami, existujúcimi štúdiami, skúsenosťami, 
jednoducho vyznať sa v téme. Treba odovzdať Power point prezentáciu a vytlačený 2-5 
stránkový handout (Times New Roman 12, riadkovanie 1 alebo 1,5, bez tabuliek, rámčekov, 
grafov a poznámok, obsahu a literatúry, ktoré sa nerátajú do 2-5 strán) poslaný aj ostatným 
študentom na spoločnú e-mailovú adresu. Handout je vlastne prepisom prezentácie, obsahuje 
najdôležitejšie tvrdenia, fakty, údaje aj otázky, je čo najviac prehľadne a logicky usporiadaný. 
Sú uvedené aj zdroje použitej literatúry ako aj tabuľky, grafy, mapy, obrázky na znázornenie. 
Hodnotí sa zrozumiteľnosť, zaujímavosť, prehľadnosť a správnosť (faktické a pravopisno-
gramatické chyby) malej prednášky, power pointu a handoutu, presvedčivosť argumentácie, 
správnosť interpretácie a dodržanie formálnych kritérií ako aj časového harmonogramu 
(deadlinov) a limitov. Podobne aj spôsob prednášky/prezentácie (artikulácia a obmedzenie 
čítania na minimum, kvalita prejavu, ilustratívnosť a kvalita power pointu a pod.). 
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Tematické okruhy 
 

I. Úvod. Čo je verejná politika a verejná správa? 04.10.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
1. Potůček, Martin – LeLoup, Lance T.: Approaches to Public Policy in Central and 
Eastern Europe. In:  L. T. LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors) [2003]: Public Policy in 
CEE: Theories, Methods, Practices. NISPAcee, Bratislava, 2003 
http://www.martinpotucek.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=78:pp-in-
cee&catid=36:knihy&Itemid=62&lang=cs  
(po česky: Potůček, Martin – LeLoup, Lance T.: Přístupy k veřejné politice In: Potůček, 
Martin a kol. [2005]: Veřejná politika, Sociologické nakladatelství (SLON). Praha pp. 9-31.) 
2. Beblavý, Miroslav a kol. [2002]: Manuál pre tvorbu verejnej politiky. Časť A,  pp. 11-22. 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava  
http://www.governance.sk/index.php?id=177 
3. Klimovský, Daniel [2008]: Základy verejnej správy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach. I. kapitola: Verejná správa jej poznávanie,  pp. 9-30. 

P Rozdelenie prezentácií. 
II. Verejné statky a verejné služby. 11.10.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Kapitola 1 –  Čo sú verejné služby? In: Beblavý, Miroslav –Sičáková-Beblavá, Emília 
[2006]: Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení verejných služieb, Transparency International 
Slovensko, Bratislava pp. 9-31 
4. Kapitola – Politický trh a verejné statky a 14. Kapitola – Porovnanie trhov In: Johnson, 
David B. [1997]: Teória verejnej voľby. Úvod do novej politickej ekonómie. Sofa, Bratislava 
pp. 105-133, pp. 340-354 

P Rozdelenie prezentácií. 
III.  Verejné v. súkromné (vec, záujem, právo, správa, statky). 25.10.2017 

PČ 
Povinné čítanie:  
III. kapitola: Dichotómia:  verejné a súkromné. In: Klimovský, Daniel [2008]: Základy 
verejnej správy. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pp. 75-96. 

P 

Téma na prezentáciu č. 1. 
Privatizácia na Slovensku 1994-98 (alebo vytváranie národnej kapitálovej vrstvy, VSŽ, Slovnaft, Nafta 
Gbely, Kúpele Piešťany a pod.) 
Téma na prezentáciu č. 2. 
Privatizácia na Slovensku 1998-2006 (SPP – naozaj krádež storočia?, energetika, Slovenské elektrárne 
a regionálne distribučné závody) 
Téma na prezentáciu č. 3. 
Banky v rukách štátu, domácich manažérov a privatizérov a strategických investorov (kríza, 
konsolidácia a privatizácia bánk na Slovensku 1998-2002) 
Téma na prezentáciu č. 4. 
Podniky v rukách štátu, súčasné vlastníctvo štátnych podnikov, oplatí sa ich držať vo verejnom 
vlastníctve? 
Téma na prezentáciu č. 5. 
Prípadová štúdia štátneho vlastníctva: železničné podniky (predovšetkým (ne)privatizácia dopravcu 
ZSSK Cargo) 
Niekoľko možných zdrojov: 
Beblavý, Miroslav - Marcinčin, Anton (ed.): Hospodárska politika na Slovensku 1990 - 1999, 
Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu - INEKO - SFPA Bratislava 2000.  
Marcinčin, Anton (ed.): Hospodárska politika na Slovensku 2000-2001, Slovenská spoločnosť pre 
zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava 2002. 
Súhrnné správy o stave spoločnosti (Slovensko 1996-2010), Inštitút pre verejné otázky, Bratislava. 
FNM [2011]: Správa o fungovaní spoločností s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR 
vrátane návrhu na predaj majetkových účastí. (Rokovanie vlády: 30/2011, 19.01.2011, 9. bod programu 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19079 )  
INEKO [2010]: Analýza hospodárenia vybraných spoločností s majetkovou účasťou štátu. Inštitút pre 
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ekonomické a sociálne reformy, Bratislava. 
INEKO: Reformy na Slovensku, HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení  – ročenky 
od 2003 do 2006. Bratislava http://www.ineko.sk/clanky/publikacie 
MDVaRR SR [2011]: Analýza fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (Rokovanie vlády: 
30/2011, 19.01.2011, 17. bod programu: 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19093 ) 
Ministerstvo hospodárstva [2011]: Správa o fungovaní spoločností s majetkovou účasťou štátu 
vrátane návrhu na privatizáciu konkrétnych spoločností. (Rokovanie vlády: 30/2011, 19.01.2011, 8. bod programu 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/564) 
Šípoš, Gabriel – Riapošová, Ľuba – Nechala, Pavel 2012: Slovenské štátne firmy: Netransparentné 
a spolitizované. Transparency International Slovensko, Bratislava. 
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/PUBLIKACIA_statne-a-mestske-firmy-2012.pdf  

IV. Regulátory verejnej politiky a poskytovatelia verejných služieb. 8.11.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Potůček, Martin: Policy Coordination: Government, Markets and the Civic Sector. In: L. T. 
LeLoup, G. Jenei, L. Váradi (editors) [2003]: Public Policy in CEE: Theories, Methods, 
Practices. NISPAcee, Bratislava, 2003 
http://www.martinpotucek.cz/download/books/pp_04_coordination.pdf  
Kapitola 3 –  Poskytovatelia verejných služieb, ich vlastnícke vzťahy a ciele In: Beblavý, 
Miroslav –Sičáková-Beblavá, Emília [2006]: Inštitucionálne dilemy pri zabezpečení 
verejných služieb, Transparency International Slovensko, Bratislava pp. 77-107. 

P 

Téma na prezentáciu č. 6. 
Štát ako regulátor aj poskytovateľ osobnej železničnej prepravy. Dalo by sa to robiť efektívnejšie 
a lacnejšie? 
Téma na prezentáciu č. 7. 
Štátna zásahy do cien elektriny – čo všetko platíme v účtoch? 
Téma na prezentáciu č. 8. 
Problémy so vzdelávaním rómskych detí vo verejnom školskom systéme. Dá sa situácia zlepšiť, ako na 
to?  
Téma na prezentáciu č. 9. 
Spolupráca štátu a súkromnej sféry: PPP projekty. Výhody a nevýhody, skúsenosti zo Slovenska, možné 
odporúčania do budúcnosti. 
Téma na prezentáciu č. 10. 
Sociálny dialóg a štrajky na Slovensku. Efektivita inštitúcií pracovno-právnych vzťahov. 
Niekoľko možných zdrojov: 
Kriglerová-Gallová, Elena – Kadlečíková, Jana a kol. [2009]: Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie 
žiakmi základných škôl na Slovensku. Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava.  
Mistrík, Erich a kol. [2008]: Multikultúrna výchova v škole. Ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť. 
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava. 
Open Society Institute [2007]: Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu. Prehľadová správa 
2007. OSF – EU Monitoring and Advocacy Program. Bratislava.  
Publikácie SGI (http://www.governance.sk/index.php?id=13)  
Martin Vlachynský 2016: Elektrická daň. INESS – Institute of Economic and Social Studies, 
Bratislava, http://www.iness.sk/stranka/11167-Elektricka-dan.html   
Vlach, Jiří – Pavel, Ján – Sičáková-Beblavá, Emília [2010]: Príručka pre správne používanie 
projektov PPP. Transparency International Slovensko, Bratislava. 
Vlachynský, Martin 2012: Ako znižovať výdavky v oblasti: Podpora osobnej železničnej dopravy. 
INESS Policy Note 4/2012  
http://www.iness.sk/media/file/pdf/INESS%20Policy%20Note%204%20Oktober%202012.pdf 
Zachar, Dušan 2012: História a súčasnosť sociálneho dialógu v SR so zameraním na štrajky; štrajková 
legislative. INEKO, Bratislava http://www.ineko.sk/clanky/publikacie  

V. Nástroje verejnej politiky. 15.11.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Časť C – Konkrétne otázky verejnej politiky, Kapitola 1 (Nástroje verejnej politiky), Kapitola 
2 (Legislatíva vo verejnej politike) In: Beblavý, Miroslav a kol. [2002]: Manuál pre tvorbu 
verejnej politiky. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava 
http://www.governance.sk/index.php?id=177 pp. 75-114 
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P 

Téma na prezentáciu č. 11. 
Poplatky v zdravotníctve (ako súčasť „Zajacovej reformy“). Ciele ich presadenia a dôsledky pre 
rôznych hráčov v systéme, následné zrušenie. 
Téma na prezentáciu č. 12. 
Verejné obstarávanie v zdravotníctve. Prečo nefunguje v štátnych nemocniciach? Možnosti nápravy. 
Téma na prezentáciu č. 13. 
Jedna alebo viac zdravotných poisťovní? Monopol, oligopolný trh a možnosti efektívnej súťaže. Aké sú 
výhody a nevýhody jednotlivých možností nastavenia systému? 
Téma na prezentáciu č. 14. 
Reforma trhu práce, aktivačné práce. Na čo slúžia, sú efektívne.? Aké nástroje by boli účinné na 
zníženie nezamestnanosti? 
Téma na prezentáciu č. 15. 
Reforma súdneho manažmentu. Skúsenosti v boji s byrokraciou a korupciou v súdnictve. 
Niekoľko možných zdrojov: 
Beblavý, Miroslav –Sičáková-Beblavá, Emília a kol. 2009: Jedenásť statočných: prípadové štúdie 
protikorupčných nástrojov na Slovensku. Transparency International Slovensko a Ústav verejnej 
politiky FSEV UK, Bratislava. 
http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/uvp/11_statocnych.pdf  
Goliaš, Peter 2012: Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia? INEKO – Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy, Bratislava http://www.ineko.sk/clanky/publikacie  
INEKO 2012: Analýza verejného obstarávania nemocníc v rokoch 2009-2012: Intenzita súťaže v 
tendroch je nízka. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Transparency International Slovensko, 
Bratislava http://www.ineko.sk/clanky/publikacie + novšia štúdia z roku 2014 

INEKO: Reformy na Slovensku, HESO – Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení  – ročenky 
od 2003 do 2006. Bratislava http://www.ineko.sk/clanky/publikacie 
Mikloš, Ivan: Kniha reforiem, Ako si Slovensko získalo medzinárodné uznanie v ekonomickej oblasti, 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Bratislava 2005 
http://www.jenewein.sk/dokumenty/others/kniha_reforiem.pdf 
Pažitný, P. – Zajac, R. – Marcinčin, A. 2005: Reform Models: Health Reform in Slovakia, Health 
Policy Institute, Bratislava http://www.hpi.sk/images/attachments/Reform_Models_-
_Health_Reform_in_Slovakia.pdf 

VI. Financovanie verejnej politiky – verejné financie. 22.11.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Princíp 2: Efektívne spravovanie (Kapitola 4) In: Staroňová, Katarína a Sičáková-Beblavá, 
Emília [2006]: Verejná politika a miestna samospráva – štyri princípy spravovania. Ústav 
verejnej politiky FSEV UK, Bratislava 

P 

Téma na prezentáciu č. 16. 
Aké sú možnosti konsolidácie verejných financií na Slovensku (výdavková a príjmová strana, čo je 
možné zmeniť, aký by bol odhadovaný vplyv na rozpočet 
Téma na prezentáciu č. 17. 
Pre akú konsolidáciu sa rozhodla druhá Ficova vláda (konsolidačné opatrenia, ich hodnotenie vzhľadom 
na reálne možnosti podľa ekonomických štúdií)? 
Téma na prezentáciu č. 18. 
Sú verejné financie na Slovensku dlhodobo udržateľné? Aké sú riziká a čo by sa dalo urobiť, aby sme 
boli na dlhodobo udržateľnej trajektórii? 
Téma na prezentáciu č. 19. 
Aké účinné inštitúcie by nám mohli zabrániť, aby sme nešli „gréckou cestou“ (teoretické možnosti: 
brzdy na dlh, deficit, fiškálna rada – aby sme sa nedostali na pokraj štátneho bankrotu)? 
Téma na prezentáciu č. 20. 
Sú existujúce inštitúcie (zákon o „dlhovej brzde“, čiže o rozpočtovej zodpovednosti a Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť) dostatočné a dobre nastavené aby zabránili zadlžovaniu?  
Niekoľko možných zdrojov: 
Goliaš, Peter [2011]:  Monitoring dlhodobej udržateľnosti verejných financií v SR. INEKO, Bratislava.  
Ďurana, Radovan 2012: Dane ešte zvyšovať netreba. INESS Policy Note 1/2012, Marec 2012, 
(http://www.iness.sk/media/file/pdf/INESS%20Policy%20Note%201_2012%20Marec.pdf) 
Horváth, Michal – Ódor, Ľudovít 2012: Ako zakopať rozpočtovú sekeru? Diskusná štúdia. 
(https://sites.google.com/site/radynacelnikom/%3D%3D&attredirects=0) 
Horváth, Michal – Ódor, Ľudovít 2009: Dobrá Rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a 
transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku. Diskusná štúdia 2/2009, Národná banka Slovenska. 
http://www.nbs.sk/_img/Documents/PUBLIK/DP_2-2009.pdf 
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Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií (december 
2012). Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Bratislava. – aktuálne aj staršie 
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Hodnotenia návrhov rozpočtu verejnej správy. Kancelária Rady 
pre rozpočtovú zodpovednosť, Bratislava. – aktuálne aj staršie 
Rozpočet verejnej správy na roky 2013 -2015 (konsolidačné opatrenia). 

VII. Byrokracia. 29.11.2017 

PČ 
Povinné čítanie:  
10. Kapitola – Byrokracia. In: Johnson, David B. [1997]: Teória verejnej voľby. Úvod do 
novej politickej ekonómie. Sofa, Bratislava, pp. 105-133. 

P 

Téma na prezentáciu č. 21. 
Zdravotníctvo „zadarmo“. Aká je skutočná dostupnosť zdravotnej starostlivosti? Od čoho závisí, aké sú 
možnosti zlepšenia situácie? 
Téma na prezentáciu č. 22. 
Štátna podpora bývania. Otázky efektivity, solidarity a finančnej náročnosti. Možnosti reforiem. 
Téma na prezentáciu č. 23. 
Školstvo „zadarmo“. Vysoké školy a školné. Dlhodobé problémy s financovaním vysokého školstva a 
so spoplatnením externého štúdia.  
Téma na prezentáciu č. 24. 
Školstvo „zadarmo“. Príklady rôznych platieb na základných/stredných školách. Možnosti riešení. 
Téma na prezentáciu č. 25. 
Selektívne poskytovanie investičných stimulov štátnymi úradníkmi. Je to vhodný a efektívny nástroj na 
zvyšovanie zamestnanosti? Možnosti zmien v tejto oblasti. 
Niekoľko možných zdrojov: 
Ďurana, Radovan 2011: Štátna podpora bývania je spojená s veľkou mierou plytvania. INESS Policy 
Note http://www.iness.sk/media/docs/INESS%20Policy%20Note%202011%20Marec.pdf  
Králiková, Renáta [2008]: Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad 
školného za externé vysokoškolské štúdium. Transparency International Slovensko, Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava. 
Kubánová, Martina – Kubán, Juraj – Gallová Kriglerová, Elena – Maslová, Marcela [2007]: 
Skryté platby v školách. Štúdia o neoficiálnych platbách rodičov v školstve. Inštitút pre dobre 
spravovanú spoločnosť (SGI), Bratislava.  
Mužik, R. 2012: Analýza čakacích dôb. Analýza nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími 
listinami. Health Policy Institute, Bratislava. http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/6751/analyza-cakacich-
dob.html  
Vlachynský, Martin 2013: Investičné stimuly. Tvorba nových hodnôt alebo prerozdeľovanie 
existujúcich? INESS Policy Note 1/2013, 
http://www.iness.sk/media/file/pdf/IPN/INESS%20Policy%20Note%201_2013%20Februar.pdf  

VIII. Korupcia. 06.12.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Transparency International Slovensko [2015]: 150 Protikorupčných odporúčaní pre 
Slovensko: Odporúčania pre politikov, aktivistov, štátnych manažérov i starostov. 
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/06/Protikorupcne-odporucania.pdf pp. 4-25. 

P 

Téma na prezentáciu č. 26. 
Korupcia vo svete a na Slovensku. Index vnímania korupcie ako indikátor na sledovanie a porovnávanie 
korupcie.  
Téma na prezentáciu č. 27. 
Korupčná mašinéria na Slovensku – financovanie politických strán (čierne peniaze na kampaň 
a spôsoby odmeňovania sponzorov politických strán, niekoľko korupčných káuz na ilustráciu). 
Téma na prezentáciu č. 28. 
Korupčná mašinéria na Slovensku – megakauza Gorila. O čom svedčí, dá sa dokázať (priame 
a nepriame dôkazy, indície) 
Téma na prezentáciu č. 29. 
Drancovanie štátneho majetku – kauza Lesy š.p. Ako sa zneužíva verejný majetok na súkromné 
obohacovanie vybraných skupín, a čo sa stým dá robiť. 
Téma na prezentáciu č. 30. 
Veľké korupčné kauzy z nedávnej minulosti Slovenska. O čom svedčia, ako by sa dalo postupovať pri 
znížení miery korupcie (napr. kauzy ako emisie, nástenkový tender, piešťanské CT). 
Niekoľko možných zdrojov: 
Aliancia Fair-play 2003: Výsledky monitoringu výdavkov politických strán. Aliancia Fair-play, 
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Bratislava. http://www.fair-play.sk/index.php?u2=14&u1=5  
Webstránka Aliancie Fair-play – korupčné kauzy (napr. kauza „Emisie“ http://www.fair-
play.sk/clanok.php?u=3&u1=4&u2=13&u3=475 ) 
Nicholson, Tom 2012: Gorila. Dixit. A ITP Gorila z webu 
Transparency International Slovensko: Index vnímania korupcie – aktuálna správa 
http://www.transparency.sk 
Otvorené listy a trestné oznámenie zamestnancov štátneho podniku Lesy SR o nehospodárnom 
nakladaní s majetkom v podniku (http://www.ludiaprelesy.sk/dokumenty).  

IX.  Reforma verejnej správy na Slovensku I. 13.12.2017 

PČ 

Povinné čítanie:  
Kapitola 3.1. Decentralizácia na Slovensku – nekonečný príbeh 1995 až 2005 pp. 241 – 283 
In: Nižňanský, Viktor [2005]: Decentralizácia na Slovensku, Bilancia nekonečného príbehu 
(1995-2005), Úrad vlády Slovenskej republiky, Kancelária splnomocnenca vlády SR pre 
decentralizáciu verejnej správy, Bratislava 
http://www.mesa10.sk/publikacie/1133391600_decentralizacia_bilancia.pdf  

P 

Téma na prezentáciu č. 31. 
Regionálne rozdiely, životná úroveň a podnikateľské prostredie, možnosti zmenšovania rozdielov. 
Téma na prezentáciu č. 32. 
Problémy s hospodárením samospráv. Kauzy z minulosti (napr. zadlžené Košice, Banská Bystrica), 
súčasný stav, hrozby a dobré príklady, možnosti zlepšenia rozpočtovej disciplíny. 
Téma na prezentáciu č. 33. 
Problém rozdrobenej štruktúry samospráv. Čo s veľkým počtom malých obcí? Možné reformné 
odporúčania. 
 Téma na prezentáciu č. 34. 
Korupcia a transparentnosť v samosprávach. Možnosti zlepšenia situácie, príklady vhodné nasledovania. 
Téma na prezentáciu č. 35. 
Vlastná iniciatíva študenta – podmienená súhlasom vyučujúceho. 
Niekoľko možných zdrojov: 
Beblavý, Miroslav – Kišš, Štefan (eds.) [2010]: 12 riešení pre kvalitnejšie vysoké školy. Niekoľko 
nových myšlienok do diskusie o reforme VŠ na Slovensku. SGI, Bratislava. 
INEKO: Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR. Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy, Bratislava. – aktuálna aj staršie správy http://www.ineko.sk/clanky/publikacie  
Klimovský, Daniel [2009]: O možných riešeniach fragmentovanej lokálnej sídelnej štruktúry. Acta 
Politologica, Vol. 1, No. 2, pp. 182-213. 
Projekt Konkurencieschopné regióny 21 http://www.regiony21.sk/vystupy/publikacia/publikacia.html 
Transparency International Slovensko: Hodnotenie transparentnosti samospráv. (miest a VÚC) 
http://www.transparency.sk/analyza-hodnotenie/#hodnotenie%20samospr%C3%A1v 
Rončák, Ivan – Šípoš, Gabriel – Jacko, Tomáš [2010]: Protikorupčné minimum 2010  pre 
samosprávy. Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie v miestnych samosprávach na Slovensku. 
Transparency International Slovensko, Bratislava. 
Klimovský, Daniel 2010: Public administration reform in Slovakia after the parliamentary election in 
1998. In: Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, Vol.3, No.3 
http://www.iiass.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=651  

X. Reforma verejnej správy na Slovensku II. 20.12.2017 

PČ 

Povinné čítanie: Kapitola 3.2. a 3.3. Decentralizácia na Slovensku – nekonečný príbeh 1995 až 2005 
pp. 283 – 377 In: Nižňanský, Viktor [2005]: Decentralizácia na Slovensku, Bilancia nekonečného 
príbehu (1995-2005), Úrad vlády Slovenskej republiky, Kancelária splnomocnenca vlády SR pre 
decentralizáciu verejnej správy, Bratislava. 
 

  P Prezentácie, ktoré študenti z rôznych dôvodov nestihli prezentovať počas semestra. 

 

Užitočné linky:  
 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) http://www.governance.sk/index.php?id=1 
Inštitút pre verejné otázky (IVO) http://www.ivo.sk/92/sk/uvod  
INEKO - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy http://www.ineko.sk/ 
INESS – Institute of Economic and Social Studies http://www.iness.sk/   
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Ústav verejnej politiky (FSEV UK Bratislava) http://old.fses.uniba.sk/ustavy/ppm/tikiwiki/tiki-
index.php 
Nadácia otvorenej spoločnosti http://www.osf.sk/Default.aspx 
Transparency International Slovensko http://www.transparency.sk/ 
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