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Verejné financie 
 
Odbor: politológia, ročník: I. MO.  
ZS 2016/2017 (19.09.2016 – 16.12.2016) 
 

Vyučujúci: Mgr. Zsolt Gál PhD. (N-215) 

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

Rozvrh: Utorok 09.05 – 12.05  
Miestnosť: S 3 

Ciele a 
povinnosti: 

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými problémami verejných financií vo 
vyspelých ekonomikách. Budeme skúmať ako fungujú veľké systémy sociálneho 
prerozdeľovania (dôchodkový systém, zdravotníctvo), trh práce a verejné rozpočty, akým 
výzvam čelia (zadlženosť, starnutie populácie, zhoršujúci sa pomer medzi prispievajúcimi 
a štátom financovanými), a aké sú pravdepodobné scenáre vývoja v budúcnosti. Kladieme 
veľký dôraz na porovnávanie rôznych ekonomických a sociálnych modelov, na hľadanie 
vhodných vzorov a na analyzovanie uskutočnených a možných reforiem. Ďalším dôležitým 
cieľom je precvičiť a zdokonaliť schopnosti v oblasti prezentovania, vytvárania (power 
point) prezentácií a písania kvalitných analytických štúdií, vyhľadania, spracovania, 
interpretácie a konfrontovania zdrojov (odbornej literatúry). Výsledkom kurzu by mali byť 
kvalitné výstupy: napr. prezentácia, za ktorú by sa človek nehanbil ani na medzinárodnej 
vedeckej konferencii, a štúdia, ktorá by mohla byť publikovaná v nejakom odbornom 
zborníku, časopise (existuje možnosť súťažiť so štúdiou v rámci ŠVOK). 
Absolvovanie kurzu si vyžaduje účasť na hodinách, prípravu jednej malej prednášky, 
power point prezentácie a handoutu a napísanie kvalitnej analytickej štúdie (seminárna 
práca) z témy, ktorú si zvolil študent.  

Hodnotenie: 
10 %  - účasť na hodinách 
40 %  - prednáška, (power point) prezentácia a handout 
50 % - seminárna práca (možnosť opravy prepracovaním/odovzdaním novej práce) 

Rebríček 
hodnotenia: 

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

 
 
 
 
 
 
Vysvetlenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentácia a handout – 15-20 minútová prezentácia a krátka, 5-10 minútová diskusia a 
3-5 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 
ostatným študentom na spoločnú e-mailovú adresu a odovzdaný vo vytlačenej forme 
vyučujúcemu. Študent musí zaujímavým spôsobom, stručne, jasne a zrozumiteľne 
vysvetliť základné charakteristiky, trendy v určitej oblasti, porovnať odlišné modely, 
poukázať na hlavné problémy a na možné východiská a riešenia. Prezentácia (malá 
prednáška) musí mať nejakú pointu, hlavnú myšlienku, logický sled, rozuzlenie problému, 
musí niekam viesť, smerovať. Mala by tam byť vedecká otázka a tézy/hypotézy, 
a samozrejme odpovede na položenú otázku a potvrdenie alebo vyvrátenie téz. Mala by 
zaujať ostatných študentov (pomocou otázok napríklad), mala by byť prednesená 
zaujímavým spôsobom pre ostatných. Tvrdenia, tézy musia byť podložené pomocou 
argumentov a faktov, ktoré by mali byť čo najviac empiricky merateľné – prosím uviesť 
štatistické údaje (nie však zavaliť ostatných obrovským množstvom údajov). Power Point 
by mal (ústnu) prezentáciu dopĺňať a ilustrovať, preto je vhodné tam dať málo textu (len 
kľúčové slová, stačí odrážkovito) a čím viac obrázkov, grafov, tabuliek a máp. Vyhýbajme 
sa duplicitám (hovorím to isté, čo je napísané – zbytočne dlho – aj v power point 
prezentácii, alebo prečítam všetky údaje, ktoré sú v tabuľke/grafe v prezentácii...). Tiež 
dávať pozor na to, aby veci v prezentácii boli viditeľné aj pre tých, ktorí sedia ďalej od 
plátna, kde sa to premieta – čiže nepožívať malé písmená.   
Handout je vlastne prepisom prezentácie, obsahuje najdôležitejšie tvrdenia, fakty, údaje aj 
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Vysvetlenia: 

otázky, je čo najviac prehľadne a logicky usporiadaný. Obsahuje odkazy na prečítanú 
literatúru (aby to ostatní mohli použiť pri písaní záverečnej seminárnej práce) ako aj 
tabuľky, grafy, mapy, obrázky na znázornenie. Hodnotí sa zrozumiteľnosť, zaujímavosť, 
prehľadnosť a správnosť (faktické a pravopisno-gramatické chyby) malej prednášky 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 
a power point prezentácie). 
Prezentácia by mala odznieť (ale minimálne power pointová prezentácia a handout musí 
byť aspoň elektronicky odoslaný vyučujúcemu) podľa dátumov v tomto sylabuse. Za 
meškanie budú znížené body. 
Seminárna práca (analytická štúdia) – Aj tu platia všetky hore uvedené vlastnosti, práca 
by mala byť problémovo orientovaná s tézami/hypotézami a vedeckou otázkou/otázkami, 
hlavné tvrdenia podporené pomocou argumentov a faktov (najlepšie merateľnými 
indikátormi – t.j. štatistikami), údajmi, predošlými publikáciami iných autorov. Názory 
expertov, verejnej mienky atď. sa dajú aj konfrontovať, resp. kritizovať, vlastný názor 
autora (teda váš názor) je vždy vítaný. Prácu treba napísať zaujímavo a zrozumiteľne, 
presne citovať, uvádzať zdroje, vyhýbať sa plagiátorstvu. Práca by mala mať nejaký 
logický sled (napríklad úvod, hlavná časť, konklúzie na konci) a mala by viesť k analýze 
a rozuzleniu nejakého problému. Mala by potvrdiť alebo vyvrátiť tézu/hypotézu, 
odpovedať na výskumnú otázku, poukázať na nejaký vzťah a pod. 
Podobne ako pri prezentácii a handoute sa hodnotí zrozumiteľnosť, zaujímavosť, 
prehľadnosť a správnosť (faktické a pravopisno-gramatické chyby) práce, presvedčivosť 
argumentácie, správnosť interpretácie a dodržanie formálnych kritérií a časových limitov. 
Veľký dôraz sa kladie na originalitu štúdie a poctivé uvádzanie zdrojov. Vyhýbajte sa 
plagiátorstvu. Počet a kvalita zdrojov je takisto dôležitá vec, ako aj dodatočné materiály v 
práci (tabuľky, grafy, mapy, diagramy a pod.). Práca by mala mať 8 až 15 normostrán 
(písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, bez tabuliek, rámčekov, grafov 
a poznámok, obsahu a literatúry, ktoré sa nerátajú do povinného počtu strán). Prácu treba 
poslať elektronicky vo formáte Word vyučujúcemu (aby sa dala porovnať s prácami 
z ostatných kurzov a z predošlých rokov, či nejde o plagiát alebo kompilát plagiátov) 
podobne aj na spoločnú e-mailovú adresu ostatným študentom (aby z toho mohli čerpať pri 
svojich štúdiách, keď majú záujem) a tiež odovzdať vo vytlačenej podobe vyučujúcemu 
(aby to mohol opraviť a pridať do toho písomné poznámky). 
 

Deadline na odovzdanie prác (elektronické aj vytlačené verzie) je 09.01.2017! 
(Aby som mal čas ich prečítať a vy ste mali ešte možnosť prípadne opraviť nevyhovujúcu 
prácu.) Za meškanie budú znížené počty udelených bodov. 
 
Zdroje: Cieľom nie je napísať stredoškolský deskriptívny referát z jedinej knihy, či štúdie, 
ani ukradnúť/recyklovať niečo z internetu alebo z predošlej produkcie iných. Pri písaní 
dobrej štúdie sa zamerajte hlavne na knihy, analytické štúdie, vedecké články, výročné 
správy, working papers, monografie a podobne, a nie na novinové články, internetové 
encyklopédie a blogy. Wikipédia môže byť dobrým odrazovým mostíkom, ale nie zdrojom 
štúdií. Dole nájdete veľké množstvo webstránok, kde je obrovské množstvo požadovaných 
zdrojov (a pritom máte prístup aj do photextových databáz veľkého množstva odborných 
časopisov), musíte sa naučiť vyhľadať tie zdroje, ktoré sú relevantné pre vás. Pri 
jednotlivých témach uvádzam pár príkladov na vhodné zdroje (odporúčam však k nim 
nájsť vždy aj najaktuálnejšie verzie, resp. aktuálne štúdie a dáta z danej oblasti). Nájdite si 
ďalšie podobné zdroje, aby ich bolo minimálne pätnásť (pričom novinové články, blogy 
a podobné veci by nemali tvoriť viac ako tretinu všetkých zdrojov), z toho aspoň polovica 
zo zahraničia v cudzom jazyku.  
Je veľmi dôležité, aby ste sa kedykoľvek obrátili na mňa (buď po hodine alebo počas 
mojich konzultačných hodín), keď potrebujete pomoc pri hľadaní literatúry, niektoré veci 
nie sú úplne jasné, potrebujete spresniť, čo by malo byť v prezentácii a pod. 
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Harmonogram kurzu a tematické okruhy 
 

0. Úvod I. 20.09.2016 
 Vysvetlenie kurzu a požiadaviek, úvod do problematiky 

0. Úvod II. 27.09.2016 
 Modelové prezentácie, rozdelenie tém medzi študentmi 
I. Sociálny štát (Welfare State) 04.10.2016 

Téma: 

1. V čom sa líšia dnešné vyspelé ekonomiky od vyspelých štátov pred druhou alebo prvou 
svetovou vojnou, aké môžu byť príčiny výrazných zmien v úlohe štátu v ekonomike? 
2. Akým výzvam čelia moderné sociálne štáty, aké sú príčiny „krízy sociálnych štátov“ 
(neudržateľnosť verejných výdavkov)? 
3. Aké sú možnosti reformovania sociálnych štátov, ako vyspelé krajiny môžu/mali by 
reagovať na výzvy, ktorým čelia? 

 
 
 
Príklady 
na 
zdroje:  

 

Begg, Iain – Mushövel, Fabian and Niblett, Robin 2015: The Welfare State in Europe. Visions for 

Reform. Research Paper, Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, London, 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20150917WelfareStateEu
ropeNiblettBeggMushovel.pdf  
Esping-Andersen, Gosta: Social foundations of postindustrial economies, Oxford University Press, 
Oxford 1999 
Leibfried, Stephan and Mau, Steffen 2008: “Welfare States: Construction, Deconstruction, 
Reconstruction.” In: Leibfried and Mau (eds.) 2008: Welfare States: Construction, Deconstruction, 

Reconstruction, Volume I, Analytical Approaches. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK. 
http://www.smau.bigsss.uni-bremen.de/fileadmin/www_smau/Welfare_States4.pdf  
Lindbeck, Assar: The Welfare State – Background, Achievements, Problems, Research Institute of 
Industrial Economics, Working Paper No. 662, Stockholm 2006 
http://www.naringslivsforskning.se/Wfiles/wp/WP662.pdf  
Lindbeck, Assar: Sustainable social spending, Institute For International Economic Studies - 
Stockholm University, Stockholm 2005 http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/739.pdf  
Murray, Charles: Losing Ground – American Social Policy 1950-1980, BasicBooks, New York 1984 

II. Deficity a dlhy, fiškálne expanzie a konsolidácie. 11.10.2016 

Téma: 

4. Verejné dlhy. Aké sú rôzne príčiny a možné dôsledky nadmerného zadlžovania štátov? 
Existuje nejaký rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou. 
5. Aké sú medzinárodné skúsenosti so znižovaním verejných dlhov? Existujú úspešné 
príklady, a keď áno, čo ich rozdeľuje od menej úspešných (príčiny úspešnej fiškálnej 
konsolidácie)? 
6. Môžu účinne fungovať fiškálne pravidlá („brzdy na deficit, dlhové brzdy“) 
v zabraňovaní nadmerného zadlžovania? Keď áno, čo je kľúčom k úspechu, aké faktory 
ovplyvňujú úspešnosť triezvej fiškálnej politiky? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príklady 
na 
zdroje:  

 

Checherita, Cristina – Rother, Philipp, 2010, The Impact of High and Growing Government Debt on 
Economic Growth, An Empirical Investigation for the Euro Area, ECB Working Paper Series no. 1237, 
European Central Bank, Frankfurt am Main. 
Kumar, Manmohan S. – Woo, Jaejoon, 2010, Public Debt and Growth, IMF Working Paper 10/174, 
International Monetary Fund, Washington D.C. 
Reinhart, Carmen M. – Rogoff, Kenneth S., 2009, This Time is Different. Eight Centuries of Financial 
Folly. Princeton University Press, Princeton, NJ. 
Reinhart, Carmen M. – Rogoff, Kenneth S., 2008, This Time is Different: A Panoramic View of Eight 
Centuries of Financial Crises, NBER Working Paper No. 13882, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, MA. 
Goldstein, Morris – Véron, Nicolas, 2011, Too Big to Fail: The Transatlantic Debate, Bruegel 
Working Paper 2011/03, Bruegel, Brussels.  
Diela autorov ako napr. Alesina, Giavazzi a Perotti. Napríklad: Alesina, A. and Ardagna, S. (2009), 
“Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending,” National Bureau of Economic Research, 
Working Paper No. 15438, Oct. 2009, http://www.nber.org/papers/w15438  
Alebo Blöchliger, H., D. Song and D. Sutherland (2012), “Fiscal Consolidation: Part 4. Case Studies 
of Large Fiscal Consolidation Episodes”, OECD Economics Department Working Papers, No. 935, 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k9fdf5xptlq-en  
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David Dreyer Lassen (2010): Fiscal Consolidations in Advanced Industrialized Democracies: 
Economics, Politics, and Governance. Finanspolitiska rådet, Stockholm. 

III. Európsky sociálny model, európske sociálne modely? 18.10.2016 

Téma: 

7. Aké sú charakteristiky rôznych sociálnych modelov v EÚ v komparatívnej perspektíve 
(čo ich spája – napr. voči USA – a v čom sa líšia, aká typológia sa dá vytvoriť podľa akých 
kritérií)? 
8. Socio-ekonomické modely skôr konvergujú, alebo naopak, zväčšujú sa rozdiely medzi 
nimi? Sú skôr nemnné, alebo naopak, výrazne sa menili časom? 
9. Ako by sme merali úspešnosť sociálnych modelov, sú medzi nimi dlhodobejšie výrazné 
rozdiely, čo sa týka ekonomickej prosperity občanov? 

Príklady 
na 
zdroje: 

Esping-Andersen, Gosta: Social foundations of postindustrial economies, Oxford University Press, 
Oxford 1999 
Aiginger, Karl – Guger, Alois: The European Socio-Economic Model, Differences to the USA and 

Changes over Time, WIFO (Österreichisches Institut Für Wirtschaftsforschung) working papers No. 266, 
Wien 2005 http://www.wifo.ac.at/Karl.Aiginger/publications/2005/euromodellse_fin!!!.pdf 
Sapir, André et al: Fragmented power: Europe and the global economy. BRUEGEL, Brussels 2007 
http://www.bruegel.org/uploads/tx_btbbreugel/Fragmented_Power_Andre_Sapir.pdf   
Fernandes, Sofia and Maslauskaite, Kristina 2013: Deepening the EMU: How to maintain and 

develop the European social model? A study for the Federal Chancellery of Austria. Notre Europe – 
Jacques Delors Institute, http://www.eng.notre-europe.eu/011-17157-Renforcer-l-UEM-Comment-
maintenir-et-developper-le-modele-social-europeen.html  

IV. Škandinávsky sociálny model, vhodný model pre Európu a Slovensko? 25.10.2016 

Téma: 

10. Ako sa postupne vyvinul škandinávsky model a v čom sa líši od ostatných modelov 
v EÚ, aké sú možné príčiny vývoja tohto modelu takýmto spôsobom? 
11. V porovnaní s inými modelmi nakoľko sa dá považovať za úspešný škandinávsky 
model, resp. ktoré prvky sa dajú hodnotiť pozitívne (z hľadiska úspešnosti) a ktoré nie? 
12. Je škandinávsky model vhodný pre iné krajiny v Európe vrátene Slovenska, resp. 
ktoré prvky by sa dali prebrať/aplikovať v iných krajinách/u nás? 
13. Nakoľko sa zmenil škandinávsky model posledných 20 rokov, a ako sa dajú hodnotiť 
reformy (z hľadiska ich filozofie, efektívnosti a okolností ich presadenia)?  

Príklady 
na 
zdroje: 

Bergh, Andreas 2011: The rise, fall and revival of a capitalist welfare state: what are the policy lessons 
from Sweden? IFN Working Paper No. 873, Research Institute of Industrial Economics, Stockholm. 
http://www.ifn.se/wfiles/wp/wp873.pdf  
Aiginger, Karl: The Swedish Economic Model, WIFO (Österreichisches Institut Für 
Wirtschaftsforschung) working papers No. 302, Wien 2007 
http://www.wifo.ac.at/wwa/servlet/wwa.upload.DownloadServlet/bdoc/WP_2007_302$.PDF 
Schubert, Carlos Buhigas – Martens, Hans:  The Nordic model: A recipe for European success? 
European Policy Centre, EPC WORKING PAPER No.20, 2005 
http://www.epc.eu/TEWN/pdf/251965810_EPC%2020.pdf  
Munkhammar, Johnny: European Down – after the social model, The Stockholm Network, Timbro 
Publishers, Stockholm 2005 
Lindbeck, Assar: Swedish lessons for post-socialist countries, Institute For International Economic 
Studies - Stockholm University, Stockholm 1998 
http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/645.pdf  
Lindbeck, Assar: Sustainable social spending, Institute For International Economic Studies - 
Stockholm University, Stockholm 2005 http://www.iies.su.se/publications/seminarpapers/739.pdf  

V. Sloboda, prosperita, transparentnosť – nesloboda, chudoba, korupcia? 08.11.2016 

Téma: 
14. Ako súvisí ekonomická sloboda, transparentnosť a sloboda podnikania 
s ekonomickým a sociálnym blahobytom? Sú aj výnimky, kde neplatia súvislosti? 
Z akých dôvodov? 

Príklady 
na 
zdroje: 

Fraser Institute: Economic Freedom of the World. (najnovší) Annual Report.  
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Doing Business . 
(najnovšia a staršie výročné správy) 
The Heritage Foundation – The Wall Street Journal: (staršie a najnovší) Index of Economic 
Freedom. The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc. http://www.heritage.org/Index/ 
World Economic Forum: The Global Competitiveness Report (za posledné roky) 
Transparency International: Global Corruption Barometer (za posledné roky) 
Transparency International Slovensko: Index vnímania korupcie (za posledné roky) 
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VI. Dôchodkový systém a problémy starnutia populácie. 15.11.2016 

Téma: 

15. Aká je demografická situácia vo vyspelých krajinách? Aké konzekvencie má 
demografický vývoj pre ekonomický rast a udržateľnosť veľkých systémov sociálneho 
prerozdeľovania (verejný dôchodkový systém a zdravotníctvo)? 
16. Aké zmeny môžu zmierniť demografické zmeny, resp. ich ekonomické dôsledky? 
Ktoré môžu byť najúčinnejšie a prečo? 
17. Aké sú možnosti reformovania dôchodkových systémov? Aké sú riziká 
nereformovania a reforiem, resp. jednotlivých pilierov (prvý, druhý a tretí) 
dôchodkového systému? 
18. Aká je skúsenosť Slovenska s dôchodkovou reformou? 

Príklady 
na 
zdroje: 

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Economic Policy 
Committee, Ageing Working Group: The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections 
for the EU27 Member States (2010-2060). Brussels,  
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf  
European Commission: Green Paper “Confronting demographic change: a new solidarity between the 
generations” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0094:FIN:SK:PDF 
Mc Morrow, Kieran – Roeger, Werner: EU pension reform – An overview of the debate and an 
empirical assessment of the main policy reform options, EU Commission, Directorate General for 
Economic and Financial Affairs Working Papers 2002 
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/economic_papers/2002/ecp162en.pdf  
United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division: The World 

Population Ageing Report 2013.  
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/ageing/WorldPopulationAgeingReport2
013.shtml  
International Monetary Fund: How will demographic change affect the global economy? (Chapter III. 
World Economic Outlook September 2004) 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2004/02/pdf/chapter3.pdf  
Burniaux, Jean-Marc – Duval, Romain – Jaumotte, Florence: Coping with ageing: a dynamic 
approach to quantify the impact of alternative policy options on future labour supply in OECD 

countries, OECD Economics Department working papers no. 371, 2004, 
http://www.olis.oecd.org/olis/2003doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/b24e516093e4fc61c12
56dec0038c42f/$FILE/JT00166462.PDF 
José Piñera: Empowering Workers, The Privatization of Social Security in Chile, International Center 
for Pension Reform, http://www.josepinera.com/pag/pag_tex_empowering.htm  
Jacobo Rodríguez: Chile’s Private Pension System at 18: Its Current State and Future Challenges, 
CATO Institute, Washington D.C. http://www.cato.org/pubs/ssps/ssp-17es.html  
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 
Alain Jousten: Public Pension Reform: A Primer, IMF Working Paper 28/2007, Fiscal Affairs 
Department http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0728.pdf  

VII. Dane a čo za ne? 22.11.2016 

Téma: 

19. Aké sú trendy v oblasti daňovej politiky vo vyspelých krajinách? Naozaj dochádza 
k súťaženiu v oblasti znižovania daní (k tzv. daňovému dumpingu)? Je lepšia postupná 
harmonizácia alebo súťaženie medzi krajinami? 
20. Aké sú skúsenosti s daňovými reformami (napr. na Slovensku)? Aký vplyv mala 
reforma na ekonomickú aktivitu, zamestnanosť, príjmy verejných financií a na iné 
indikátory ekonomiky. 

Príklady 
na 
zdroje: 

Eurostat: Taxation trends in the European Union.  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm  
Robert E. Hall and Alvin Rabushka 2007: The Flat Tax (Second Edition). Hoover Institution Press, 
http://www.hooverpress.org/productdetails.cfm?PC=1274  
Daniel J. Mitchell 2008: The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy Makers. Center for 
Freedom and Prosperity Foundation, Alexandria, Virginia. 
http://freedomandprosperity.org/2008/publications/the-global-flat-tax-revolution-lessons-for-policy-
makers/  
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Saavedra, Pablo 2007: „Flat income tax reforms.“ In: Gray, Cheryl et al. (eds.): Fiscal Policy and 
Economic Growth. Lessons for Eastern Europe  and Central Asia. The International Bank for 
Reconstruction and Development/The World Bank, Washington D.C. 
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-
1182288383968/FiscalPolicy&EconomicGrowthinECA_FullReport.pdf 
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 
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   
Moore, David: Slovakia’s 2004 Tax and Welfare Reforms, IMF Working Papers 05/133, IMF 
Washington D.C. 2005 
http://www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/Reforma_Tributaria_documentos/Slovakia05_
fmi%20wp05133.pdf  
Brook, Anne-Marie – Leibfritz, Willi: Slovakia’s introduction of a flat tax as part of wider economic 
reforms. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), ECONOMICS 
DEPARTMENT WORKING PAPERS No. 448, 2005 
http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/LinkTo/NT000041BA/$FILE/JT00190764.PDF 

VIII. Trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť v krajinách OECD a na Slovensku. 
29.11.2016  

Téma: 

21. Ako súvisí pružnosť pracovného trhu a sociálny systém so zamestnanosťou? 
22. Aké sú možnosti kombinácie flexibility trhu práce s vysokou sociálnou bezpečnosťou 
(Dánsky model „flexicurity“ a jeho možné prevzatie do ostatných krajín)? 
23. Aké sú skúsenosti Slovenska s reguláciou pracovného trhu a pracovno-právnych 
vzťahov a ich reformami? 

Príklady 
na 
zdroje: 

Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Employment Outlook, 
http://www.oecd.org/employment/oecdemploymentoutlook.htm  
Organisation for Economic Co-operation and Development: Ageing and Employment Policies 
http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies.htm  
Organisation for Economic Co-operation and Development: Tax and Benefit Systems: OECD 
Indicators http://www.oecd.org/tax/benefitsandwagesoecdindicators.htm  
European Commission – Directorate-General for Employment, Social Affers and Inclusion: 
Employment and Social Developments in Europe 2013   
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7684  
Maslauskaite, Kristina 2013: Social Competition in the EU: Myths and Realities. Notre Europe - 
Jacques Delors Institute, http://www.eng.notre-europe.eu/011-16801-Social-Competition-in-the-EU-
Myths-and-Realities.html  
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 
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   
Moore, David: Slovakia’s 2004 Tax and Welfare Reforms, IMF Working Papers 05/133, IMF 
Washington D.C. 2005 
http://www.ucu.edu.uy/Facultades/CienciasEmpresariales/Reforma_Tributaria_documentos/Slovakia05_
fmi%20wp05133.pdf  

IX. Naše drahé zdravie. 06.12.2016 

Téma: 

24. Aké sú posledné trendy v oblasti zdravotníctva vo vyspelých krajinách? Aké sú príčiny tohto 
vývoja. Ako zabezpečiť drahú zdravotnú starostlivosť, ktorá pokrýva celú populáciu, a zároveň 
zabrániť obrovskému nárastu výdavkov? Ako kombinovať trh (motivácia k súťaži a šetrnosti) 
s verejným záujmom (bezplatný alebo lacný prístup ku kvalitnej starostlivosti)? 
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25. Aké sú skúsenosti Slovenska s reformou zdravotníctva v zrkadle hore uvedených 
problémov? 

 
 
Príklady 
na 
zdroje: 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development: Health, http://www.oecd.org/health/  
Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD Health Publications, 
http://www.oecd.org/els/health-systems/health-publications.htm  
Pažitný, Peter – Zajac, Rudolf – Marcinčin, Anton: Reform Models: Health Reform in Slovakia, 

Health Policy Institute, Bratislava 
http://www.hpi.sk/images/attachments/Reform_Models_-_Health_Reform_in_Slovakia.pdf  
Kornai, János [2009]: The soft budget constraint syndrome in the hospital sector. International Journal 
of Health Care Finance Economics, vol. 9., pp. 117-135, Springer.  
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  
Morvay, Karol (ed.) 2013-2016: Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika. HPI – Stredoeurópsky 
inštitút pre zdravotnú politiku, Bratislava, http://www.hpi.sk/category/publikacie/zdravotnictvo-trhy-
regulacia-politika/  
Szalay, Tomáš – Pažitný, Peter 2014: 10 rokov reformy zdravotníctva. HPI – Stredoeurópsky inštitút 
pre zdravotnú politiku, Bratislava, http://www.hpi.sk/2014/09/10-rokov-reformy-zdravotnictva/  

X. Zmeškané prezentácie. Uzavretie semestra, hodnotenie prezentácií a handoutov.  
13.12.2016 

 
Poznámka k témam: Po individuálnej dohode so študentom vyučujúci môže uznať aj kombináciu 
uvedených tém (alebo zúženie jednej témy) alebo aj inú tému na prezentáciu/seminárnu prácu, tá sa 
však musí nejakým spôsobom týkať problematiky verejných financií, samozrejme musí spĺňať všetky 
hore uvedené požiadavky kurzu a výber je podmienený súhlasom vyučujúceho (čiže študent nemôže 
prísť s prezentáciou alebo odovzdať prácu s tým, že si vybral tému sám, lebo si myslí, že to je 
relevantné z hľadiska kurzu). 
 

Užitočné linky:  
 

Oficiálne organizácie:  
 

Medzinárodné: 
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 
IMF – International Monetary Fund 
ILO – International Labour Organization  http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
POPIN – United Nations Population Information Network http://www.un.org/popin/  
IBRD/WB – The World Bank http://www.worldbank.org/ 
WHO – World Health Organization http://www.who.int/en/  
WTO – World Trade Organization http://www.wto.org/  
 

EU: 
Official Webpage of the European Union http://europa.eu/  
European Commission http://ec.europa.eu/index_en.htm 
The Representation of European Commission in Slovakia (Zastúpenie Európskej komisie v 
Slovenskej republike, Palisády 29, 811 06 Bratislava, + 421/2/54 43 17 18, info@europa.sk) 
http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm  

European Parliament http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_en.htm 
Council of the European Union 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=en 
European Central Bank http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 
Eurostat – Statistical Office of the European communities 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  
 

USA:  
BEA - Bureau of Economic Analysis (Department of Commerce) http://www.bea.gov/ 
CBO – Congressional Budget Office http://www.cbo.gov/  
Fed – Federal Reserve Board of Governors http://www.federalreserve.gov/  
NBER – National Bureau of Economic Research http://www.nber.org/  
 

Slovensko:  
NBS – Národná banka Slovenska http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka  

ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4 http://www.statistics.sk 
 
Think tanky:  
 

EU: 
BRUEGEL, Brussels European and Global Economic Laboratory (Brussels) 
http://www.bruegel.org/ 
CESifo Group (consisting of the Center for Economic Studies (CES), the Ifo Institute and the 
CESifo GmbH (Munich Society for the Promotion of Economic Research)) 
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome  

Centre for European Policy Studies, CEPS (Brussels) http://www.ceps.be/  
Centre for European Reform, CER (London) http://www.cer.org.uk/ 
Chatham House (Royal Institute of International Affairs, London) 
http://www.chathamhouse.org.uk/ 
European Institute of Public Administration, EIPA (Maastricht) http://www.eipa.nl/ 
European Policy Centre, EPC  http://www.epc.eu/ 
European Policy Forum, EPF (London) http://www.epfltd.org/  
European Trade Union Institute, ETUI (Brussels) http://www.etuc.org/etui 
European Union Institute for Security Studies, ISS, (Paris) http://www.iss.europa.eu/ 
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, ELIAMEP (Athens) 
http://www.eliamep.gr/en/ 
International Crisis Group, ICG (Brussels (HQ)) http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm 
IIES - Institute for International Economic Studies (Stockholm) http://www.iies.su.se/  
IZA – Institute for the Study of Labor (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit), (Bonn) 
http://www.iza.org/en/webcontent/index_html?lang=en  
Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' (The Hague) 
http://www.clingendael.nl/ 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CPB (The Hague) http://www.cpb.nl/  
Notre Europe – Jacques Delors Institute (Paris) http://www.eng.notre-europe.eu/1-Home.htm  

Policy Network (London) http://www.policy-network.net/ 
Stockholm Institute of Transitional Economies http://www.hhs.se/site/Pages/default.aspx  

WIFO - Österreichisches Institut Für Wirtschaftsforschung 

http://www.wifo.ac.at/wwa/jsp/index.jsp  
 
USA: 
AEI – American Enterprise Institute for Public Policy Research http://www.aei.org/   
Brookings Institution http://www.brookings.edu/  
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Cato Institute http://www.cato.org/   
Center for American Progress http://www.americanprogress.org/  
The Center for Economic and Policy Research http://www.cepr.net/   
Center for Immigration Studies (CIS) http://www.cis.org/  
The Claremont Institute http://www.claremont.org/  
Economic Policy Institute http://www.epi.org/  
The Heritage Foundation http://www.heritage.org/  
Hoover Institution on War, Revolution and Peace http://www.hoover.org/  
The Independent Institute http://www.independent.org/  
Lexington Institute http://www.lexingtoninstitute.org/  
Ludwig von Mises Institute http://mises.org/  
Manhattan Institute for Policy Research http://www.manhattan-institute.org/  
Pew Research Center http://people-press.org/  
RAND Corporation http://www.rand.org/  
 
Slovensko: 
CEP – Centrum pre európsku politiku, Bratislava http://www.cpep.sk/index.php 
HPI – Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute 
http://www.hpi.sk/  
INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, Bratislava 
http://www.ineko.sk/onas/ineko  
INESS – Institute of Economic and Social Research, Bratislava, http://www.iness.sk/  
IVO - Inštitút pre verejné otázky http://www.ivo.sk/92/sk/uvod 
SFPA – Slovak Foreign Policy Association, Bratislava http://www.sfpa.sk/sk/  
SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť http://www.governance.sk/index.php?id=1 
TIS – Transparency International Slovensko http://www.transparency.sk/ 
 


