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Výskumný problém:
„Rakúska vláda prichádza so zlou správou pre slovenských rodičov, ktorí pracujú v alpskej
krajine. Koalícia sa dohodla na obmedzení vyplácania prídavkov na deti, ktoré žijú v iných
členských krajinách EÚ. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý pripravila nová vláda zložená z
ľudovcov a krajnej pravice. Ľudovci chceli presadiť túto zmenu už v minulom roku, ale
Európska komisia sa ozvala proti, pretože dala najavo, že to nepovažuje za zlučiteľné s
európskym právom.“
Zdroj: Pravda. (2018). Rakúsko uberie z detských prídavkov aj Slovákom.
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/453484-rakusko-uberie-z-detskych-pridavkov-ajslovakom/
„Welfare chauvinism is a political view that promotes nativism as the main organizing
principle of social policy. Welfare benefits should be directed primarily towards members of
the native in-group, as delineated by citizenship, ethnicity, race or religion. By contrast,
members of the non-native out-group should receive limited social support, if any. Welfare
chauvinism thus cuts across the left–right dimension by combining a leftist welfare stance
towards natives with a rightist position as far as non-natives are concerned.“ ... „Why, for
instance, do we not find more appeals concerning universal family benefits? Why do social
assistance programmes attract welfare chauvinism in some countries but not in others?
Answering these questions will put scholars in a better position to understand the
vulnerability as well as the resilience of welfare states in an age of immigration.“
Zdroj: Ennser‐Jedenastik, L. (2018). Welfare chauvinism in populist radical right platforms:
The role of redistributive justice principles. Social Policy & Administration, 52(1), 293-314.
Znenie úlohy:
Vašou úlohou je vybrať si jednu z dvoch argumentačných pozícií: za obmedzenie vyplácania
prídavkov na deti, ktoré žijú v iných členských krajinách EÚ alebo proti tomuto obmedzeniu a
odprezentovať aspoň jeden metodicky správne vystavaný analytický argument, ktorý by ste
pripravili buď pre rakúsku vládu alebo pre Európsku komisiu za účelom obhájenia ich
postoja.
Doplňujúce informácie:
Na skúške sa môžete zúčastníť, ak ste sa predtým prihlásili v AIS. Môžete pracovať
samostatne alebo v tímoch zložených z 2 alebo 3 študentov. Vaše riešenie očakávam
emailom počas nasledujúccih 24 hodín vo forme prezentácie, kde sa podľa uváženia stručne
vyjadríte k zvolenému postupu, zdrojovým dátam, výsledkom a interpretácii. Tím získa jedno
spoločné hodnotenie známkou: A (od 92%), B (od 84%), C (od 76%), D (od 68%), E (od 60%).
Identické riešenia viacerých tímov budú hodnotené známkou FX.

