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    Finančná kríza a radikálne zmeny v ponímaní úlohy   
                                štátu v 21. storočí. 
 

 Ešte pred dvomi -tromi rokmi 
sme pri posudzovaní niektorých 
stanovísk k postaveniu a funkcii štátu 
v prvej polovici tohto storočia 
registrovali nárast skeptických hlasov. 
Jednoducho teoretici aj mnohí politici 
(aj v SR) tvrdili, že štátom ubúda 
značný rozsah funkcií dvomi smermi: 
1. – vo vnútri štátov presunom 
mnohých funkcií na nižšie regionálne, či lokálne celky a 2. 
smerom do zahraničia – presunom mnohých závažných 
funkcií na medzinárodné organizácie, ako sú OSN, jej 
orgány a agentúry, podobne na Európsku úniu a na desiatky 
ďalších medzivládnych aj mimovládnych medzinárodných 
organizácií. Na základe týchto javov tvrdili, že štát sa 
z polohy kedysi sociálnej, neskôr konkurenčnej dostal už do 
polohy reziduálnej. 

Stačilo však silnejšie (serióznymi ekonómami, napr. 
J. Stiglitzom už v r. 2004 avizované)  finančné zemetrasenie 
v USA a následne v ďalších štátoch aj kontinentoch 
a situácia v ponímaní úlohy a perspektív štátu sa bez 
zreteľného odporu jeho donedávna nezmieriteľných kritikov 
– liberálov a všelijakých euro-či svetoobčanov  (štát je zlý 
hospodár) radikálne zmenila. Ani nepípli, keď prezident 
Bush bez osobitnej námahy vymohol pre záchranu 
súkromných finančných gigantov zo štátnych prostriedkov 
700 miliárd US dolárov. A tento megatrend  sa šíri po celom 
svete bez jediného protestu ultraliberálov. Záujem 
o zachovanie ekonomickej a sociálnej stability 
v jednotlivých štátoch i svetových regiónoch  prehlušil 
bezostyšné snahy silných záujmových skupín a  
transnacionálnych korporácií  minimalizovať pozície 
štátnych orgánov aby si  zabezpečili bezbariérové 
nekontrolované aktivity a presuny svojich transakcií 
a kapitálu. A potvrdilo sa, že funkcie štátu ako najvyššieho 
garanta pre zabezpečenie ekonomických, sociálnych, 
ekologických a ďalšich potrieb vo vnútroštátnych polohách 
a ako najzodpovednejšieho garanta v  medzinárodných 
vzťahoch je i na začiatku 21. storočia nenahraditeľná.  

Sledujeme, že napokon finančná kríza zasahuje aj 
širšiu oblasť ekonomiky a spoločnosti a že už ide o globálnu 
krízu. Vyplýva to aj zo skutočnosti, že dôsledky 
bublinového efektu vo finančnej oblasti zasahujú nielen 
vyspelé a tranzitívne ale aj rozvojové štáty na celom svete. 
Z počiatočného ohniska – od najväčšieho svetového 
dlžnika-USA sa v dôsledku technologických a iných väzieb 
prirodzene  preniesli aj na ďalšie kontinenty, Európu 
nevynímajúc. A hoci na Slovenskú republiku prvá vlna 
dorazila v miernejšej podobe ako na Maďarsko, či Island, 

predsa sa jej negatívne dôsledky začínajú pociťovať stále 
ťaživejšie vo všetkých slovenských regiónoch. Úvodné slovo 

Automobilové firmy boli medzi prvými, ktoré 
museli začať s opatreniami na záchranu rozbehnutých 
programov rozvoja. Nasledujú ďalšie odvetvia národného 
hospodárstva. Finančná kríza naďalej prehlbuje ekonomickú 
beznádej vo väčšine krajín, pričom zasahuje aj rozvíjajúce 
sa ekonomiky.   

Ratingová agentúra Fitch už začiatkom októbra 
2008 dochádza k záveru, že: ekonomická kríza sa prehlbuje. 
Na základe analýz znížila rating Kazachstanu, Bulharsku, 
Rumunsku (o dva stupne) a aj Maďarsku.  

Dôsledky finančnej krízy sa u nás prejavujú doteraz 
v menšej miere, hoci vyhnúť sa im otvorená slovenská 
ekonomika zákonite nemôže. Prvé náznaky uvoľňovania 
pracovníkov sa už začínajú prejavovať. Vláda bude musieť 
podporiť nielen bankový sektor ale zrejme dôjde k balíkom 
opatrení, ktorými bude zmierňovať dôsledky krízy u nás. 
Zostáva nám veriť, že sa aj za sťažených podmienok bude 
pridŕžať princípov, ktoré si stanovila pri svojom štarte. 
. 
                                                     Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 
 
 
 

Ekonomický komentár 

 
Čo v sebe skrýva jeden zborník 

 
Nezávislé združenie ekonómov Slovenska vzniklo – ak ma 
pamäť neklame – ešte 12. decembra 1989 v priestoroch 
Slovenského zväzu výrobných družstiev na Bajkalskej ulici 
v Bratislave, kde sa ako „rybička vo vode“ v tom čase 
pohyboval Michal Adam, vtedajší jeho významný 
funkcionár. Čo nevidieť bude mať za sebou tento NEZES 
(zaužívaná skratka) už takmer dve desaťročia nápadnej 
i nenápadnej činnosti v prospech Slovenska. Nie, to nie je 
fráza, NEZES len málo čo urobil pre seba a pre svojich 
členov, nestal sa zlatou baňou, ako iné, neskôr ako huby po 
daždi povyrastané „inštitúty“ a „mesy“ či „besy“, ktoré 
nikdy – najmä teda od druhej polovice 90. rokov minulého 
storočia – nemali problém s prílivom peňazí z najrôznejších 
kútov sveta. NEZES raz pravidelne inokedy nepravidelne, 
ale zväčša zakaždým aktuálne, organizoval svoje podujatia, 
konferencie a semináre, ktorých obsah sa pre súčasných 
i budúcich ukotvil v zborníkoch. 
Jeden taký – obálkou i vnútornou grafikou – skôr nápadný 
ako nenápadný (a svojou nápadnosťou – to znamená 
sivočiernou podtlačou, dokonca sťažuje jeho čítanie) 
zborník obsahuje viac-menej všetko, čo odznelo na 
seminári, venovanom príchodu eura na Slovensko. Seminár 
sa konal v povestný „piatok trinásteho“ apríla v roku 2007, 
teda v čase, keď sa na euro ešte len blýskalo, má teda 
zborník svojmu čitateľovi čo povedať v čase, keď je už po 
hromoch a bleskoch, teda tesne pred tým, keď euro vstúpi 
definitívne a raz a navždy (?) do nášho života? Má, 
pravdaže má, minimálne ako svedectvo o dobe 
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a o rozmýšľajúcich ľuďoch. A možno bude mať svoj zmysel 
aj po niekoľkých mesiacoch po dni D, ktorým je 1. január 
2009. Pravdaže, iba ak by sa Slováci chceli poučiť už nielen 
z cudzej, ale aj zo svojej vlastnej minulosti, z úspechov 
i chýb, ktorých sa „dopustili“. Dopustili, pretože my sa aj 
úspechov „dopúšťame“ a len cudne sa k ním hlásime. Iste, 
mám na mysli jednu z mien, ktoré na Slovensku obiehali, 
korunu slovenskú z rokov 1939-1945. Bola to kvalitná 
mena, ale ešte stále akoby bolo hriechom spomenúť si na 
ňu. 

 

Každý, kto vezme zborník s dlhým názvom: 
O predpokladoch a pripravenosti slovenskej ekonomiky 
a spoločnosti na vstup do Európskej menovej únie v roku 
2009, ľahko zistí, že Ladislav Lysák, aktuálny predseda 
NEZES sa zamýšľal nad tým, prečo ten cval pred partnermi 
z V4 a už o niekoľko mesiacov dostane odpoveď na svoje 
otázniky, že europoslanec Sergej Kozlík varoval, že vstup 
do eurozóny je dlhodobý a komplikovaný proces, že Igor 
Barát, splnomocnenec vlády pre zavedenie eura, mal len 
samé pozitívne informácie, no dokázal poprieť mienku 
našej hádam najväčšej eurooptimistky, Eeleny Kohútikovej, 
pretože povedal, že „euro samo osebe nie je zárukou 
hospodárskeho rastu“. Mária Šimková rozoberala psycho-
sociologické aspekty zavádzania eura, pričom konštatovala, 
že „strata národnej identity na Slovensku (v súvislosti so 
zavedením eura) bude menej pravdepodobná“ vzhľadom na 
to, že slovenská koruna „nikdy nemohla konkurovať silným 
západoeurópskym menám“. Jej názor neovplyvnil ani 
„odchod“ národno-kresťanských slovenských motívov a ich 
nahradenie virtuálnymi, teda neexistujúcimi oknami, 
bránami a mostmi. O úspechu eura nepochyboval ani (vtedy 
ešte) minister Milan Jureňa, ani jeden z bývalých šéfov 
NEZES Vladislav Bachár. Na zmeny v súvislosti s eurom 
poukázal Roman Jurík a Štefan Burda a Michal Rašo 
„upriamil pozornosť“ na vzťah koruna – euro, ale aj dolár – 
euro. Keďže peniaze a mena majú naozaj široký dosah a sú 
aj zrkadlom spoločnosti či národa, iný bývalý predseda 
NEZES Mikuláš Sedlák si „prorocky“ všimol, že „v 
niektorých krajinách je v popredí aj národná identita, ale 
v našej krajine národná identita u istých občanov nie je, ako 
hovoria: nemajú vlasť“.  
Texty v zborníku sú už nemenným svedectvom aj o tom, 
aký prudký bol vzrast hodnoty koruny v časoch jej „labutej 
piesne“ (a dnes dodávame: a ktovie, aký by bol býval 
naďalej, a to aj v podmienkach finančnej krízy?). Zatiaľ čo 
v čase seminára bol kurz SKK / EURO 37,248 : 1,00 (a v r. 
2000 42,489 : 1,00), dnes už vieme, že konečný prepočítací 
kurz sa rekordne dvakrát zlepšil až na 30,126 : 1,00. Zatiaľ 
čo naša centrálna banka do r. 2000 intervenovala v rozsahu 
asi šesť miliárd eur proti rastu sily slovenskej koruny, po 
tomto dátume ponechala jej vývoj na trhu, a ten – ako odraz 
rastúcej sily ekonomiky – rekordne rástol. Voči českej 
korune, ktorá sa vyvíjala po r. 1993 voľne a jej sila rástla (a 
rastie) už však svoju pozíciu nezlepšila (a ani nezlepší). 
Toto všetko sa skrýva v zborníku, ktorý vydal NEZES 
v súvislosti s výmenou koruny za euro. 

Marián Tkáč 

 
 

 
Rezervované pre makroekonomiku 

 
Občania, zdravie a ekonomika 

1.časť 
 
Zdravie občanov je ovplyvňované 
celou škálou politických, ale hlavne 
ekonomických rozhodnutí, ktoré sa na 
prvý pohľad nemusia týkať len 
zdravotníctva, za to však súvisia 
s inými rezortmi , ako priemyslom, poľnohospodárstvom, 
energetikou, školstvom, atď. Štát ako taký nemôže 
existovať bez zdravej populácie. 
Zdravotná politika štátu , teda štátna zdravotná politika je 
súborom krátkodobých , ale predovšetkým dlhodobých 
aktivít štátu, ktoré sú zamerané na ochranu , zabezpečenie, 
 podporu a hlavne zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva. Pri koncipovaní rozvoja kvality zdravotníckej 
starostlivosti sa dnes vychádza zo svetovej zdravotnej 
deklarácie WHO – 
 „ Zdravie pre všetkých v 21. storočí.“ .Zahŕňa zmeny 
demografické, socioekonomické, environmentálne, 
zvládanie epidemickej situácie a využívanie nových 
zdravotníckych technológií.  
Život a zdravie človeka sú dva najväčšie dary , ktoré človek 
dostal do vienka. Človek nebol stvorený pre chorobu, ale 
aby sa tešil zo zdravia. Zdravotný stav slovenskej populácie 
zaostáva za rozvinutými krajinami. Obyvatelia SR žijú 
v priemere o šesť až osem rokov kratšie než obyvatelia 
krajín EÚ, pričom tento rozdiel ešte pred troma 
desaťročiami predstavoval len jeden až dva roky (Národná 
správa,...2003). Očakávaná dĺžka života mierne stúpa, ale 
znaky chorobnosti a úmrtnosti zostávajú nepriaznivé. Medzi 
hlavné príčiny tohto vývoja odborníci zaraďujú faktory 
životného štýlu: 
stravovacie návyky – napriek pretrvávajúcej nízkej 
konzumácii ovocia, zeleniny, rýb a klesajúcej spotrebe 
mlieka a mliečnych výrobkov sa celkové zloženie stravy 
zlepšuje najmä v dôsledku zmeny cenovej štruktúry 
potravín a otvorenosti agropotravinárskych trhov 
fajčenie – podiel fajčiarov dosahuje približne tretinu 
celkovej dospelej populácie a mierne vzrastá, pričom 
vysoký je podiel silných fajčiarov 
konzumácia alkoholu – je vysoká predovšetkým u skupín 
obyvateľstva s nižším vzdelaním, pričom podobne ako pri 
fajčení rastie podiel mladistvých pravidelných konzumentov 
alkoholu 
nedostatočná telesná aktivita – polovica obyvateľov 
priznáva nedostatočnú alebo žiadnu telesnú aktivitu 
(Národná správa, .... 2003, kapitola Zdravotníctvo) 
 Výskyt neinfekčných chorôb je v tesnej súvislosti 
so starnutím populácie, ako pribúda počet osôb vo vyšších 
a vysokých vekových skupinách, stúpa počet chorých 
a zomrelých na neinfekčné ochorenia. 
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Skríning umožňuje vyhľadať osoby 
choré, ktoré o svojej chorobe nevedia, 
osoby v riziku, osoby v rannom štádiu 
choroby. Medicínska účinnosť 
skríningu spočíva v skorej 
diagnostike, liečení, čo znamená 
minimalizovanie rizika, rýchlejšie 
uzdravenie, spomalenie progresie 
choroby, zníženie počtu a závažnosti 

komplikácii vrátane úmrtia. Ekonomická účinnosť je 
v kratšom trvaní liečenia, znížení počtu liekov a dávok, 
kratšom trvaní hospitalizácie, rýchlejšom návrate do práce.  
 Obyvatelia SR majú tendenciu spoliehať sa viac na liečenie 
zlého zdravotného stavu než na predchádzanie chorobami 
zdraviu prospešným správaním (Národná správa, 2003). 
Uvedomenie si významu prevencie a najmä individuálnej 
zodpovednosti za vlastné zdravie nie je na Slovensku 
dostatočne rozšírené. 
Už grécki a rímski lekári a filozofovia predpokladali vzťah 
medzi prostredím a zdravím. Pod prioritou„žiť zdravší a 
kvalitnejší život“ sa rozumie: pohybová aktivita, výživa 
a prostredie. 
   
       Ekologické hľadisko môže prispieť k zlepšeniu 
zdravia v komunite, môže poskytnúť kľúč k riešeniu otázky, 
aké zmeny v životnom prostredí by podporili zdravý spôsob 
života.  
     Najdôležitejšie faktory dlhého a zdravého života sú:  
čistý vzduch, 
čistá voda, ktorá obsahuje čo najmenej minerálií a 
neobsahuje chemikálie, 
surová strava (ovocie, zelenina, šaláty, orechy a zrná obilia 
– všetko získané v prirodzených podmienkach). 
      Ak máme možnosť pestovať potraviny sami, je to 
potrebné urobiť.  
     Zdravie, dĺžka a kvalita života závisí na: biologických 
charakteristikách, životnom štýle, prostredie v ktorom 
človek žije, kvalitná starostlivosť o zdravotný stav.  
 
V posledných rokoch sa stále zvyšuje záujem o dôležitú 
etapu života človeka, akou je staroba. 
Dnes stále viac ľudí vstupuje do tohto veku plných síl, 
v dobrom zdravotnom stave, so stálou veľkou chuťou do 
života. Preto tiež rastie ponuka možností, ako efektívne 
tráviť voľný čas. 
Fyzická aktivita spoločne s množstvom intelektuálnych 
a sociálnych podnetov sú zbraňami pre boj proti fyzickému 
a duševnému starnutiu.  
Tretí vek je skvelým obdobím pre tých, ktorí ho vedia 
využiť. Je to chvíľa, kedy je možné uskutočniť svoje priania 
a túžby, na ktoré skôr nebol čas.  
Štúdie Eurobarometru majú za cieľ zlepšiť informovanosť 
a znalosti v monitorovaní rozvoja verejného zdravia. 
Prieskum, ktorý sa uskutočnil v  minulom roku  sa zameral 
predovšetkým na štyri témy: 
a, celkový zdravotný stav Európanov, dlhodobá chorobnosť, 
b, dôsledky každodenných zdravotných problémov, 

c, počet Európanov, ktorí sa podrobujú preventívnej 
zdravotnej starostlivosti, 
d, špecifická problematika – vysoký krvný tlak, cholesterol, 
hormonálna liečba. 
Väčšina sa cíti zdravá 
Základná otázka prieskumu sa týkala celkového 
zdravotného stavu občanov. Skoro tri štvrtiny občanov 
v Európskej únii (73%) považuje svoj zdravotný stav za 
dobrý, z toho takmer štvrtina má pocit, že sa teší veľmi 
dobrému zdraviu. Iba sedem percent občanov považuje svoj 
zdravotný stav za zlý a iba každý stý z respondentov zastáva 
názor, že jeho zdravotný stav je veľmi zlý. Každý piaty 
z opýtaných (20%) sa vyjadril neutrálne a nepovažuje svoj 
zdravotný stav ani za dobrý ani za zlý.  
Z jednotlivých členských štátov sa tešia najlepšiemu 
zdraviu Íri, kde skoro deväť z desiatich respondentov 
považuje svoj zdravotný stav za dobrý alebo veľmi dobrý 
a iba tri percentá občanov ho považujú za zlý. Podobné 
optimistické  výsledky boli zistené v Dánsku a Holandsku 
(82%), Belgicku (81%) a Grécku (80%). Najmenej občanov 
tešiacich sa z dobrého zdravia bolo v Litve (44%), Lotyšsku 
(50%), Grécku (51%)  a Maďarsku (55%). 
Za zlý považujú svoj zdravotný stav najviac Maďari (15%), 
ďalej Bulhari a Lotyši (14%). 
Česi sa v celkovom hodnotení umiestnili mierne pod 
priemerom EÚ, keď 71% Čechov považuje svoj zdravotný 
stav za dobrý, 23% vyjadrilo neutrálny postoj 
a zostávajúcich šesť percent vníma svoj zdravotný stav ako 
zlý. 
Prieskum jednoznačne potvrdil, že posudzovanie vlastného 
zdravotného stavu sa moc nelíši medzi mužmi a ženami, 
avšak veľmi závisí na veku respondentov a taktiež na výške 
dosiahnutého vzdelania.  
Najlepšie vyšli z prieskumu študenti, u ktorých viac než 
deväť z desiatich opýtaných (91% ) zastáva názor, že ich 
zdravotný stav je dobrý. Len zlomok študentov je 
presvedčená, že ich zdravotný stav je zlý. Na druhej strane 
iba necelá polovica seniorov (46%) považuje svoj zdravotný 
stav za dobrý.  
 

PhDr.Olga Oočáková,PhD., Ing.František Vojtech, PhD.       

 
 

Medzinárodné ekonomické vzťahy  
 

Vzájomne súvislosti čerpania 
prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ. 
 
 Je treba poukázať 
predovšetkým na vzájomnú väzbu 
návrhov financovania programu 
reforiem, ktorá je prepojená v čerpaní 
finančných prostriedkov z EU 
v oblasti ako je veda vzdelávanie výskume a inováciách.  
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 Národný program reforiem SR na roky 2008-2010 
(NPR SR), ktorý bol schválený Vládou SR teraz v októbri, 
je  druhý trojročný cyklus stratégie na základe výzvy 
Európskej rady z marca 2008. Tento kontinuálny proces 
vyplynul zo zhodnotenia pokroku a revízie lisabonskej 
stratégie začiatkom roka 2005 na úrovni Európskej únie, 
kde sa na návrh Európskej komisie  hlavy členských štátov 
dohodli na oživení jej zámerov a cieľov, pričom základným 
prvkom sa stávajú národné reformné programy.    
 
 Nepochybne základom pre napredovanie rýchleho 
konkurencieschopného vývoja na baze vedomostnej 
ekonomiky Slovenska trvalo udržateľným spôsobom je 
efektívny rozvoj vedy výskumu a inovácii, majúce odraz aj 
ďalších vo vládou SR schválených programoch ako 
modernizácia 21 a vízia do roku 2030, Dlhé roky je v tejto 
oblasti na Slovensku nízky podiel prostriedku zo ŠR-v 
porovnaní s vyspelými krajinami. 
  
 Bezproblémový zdroj sú práve schválené 
prostriedky zo ŠF, ktoré nám pridelila EÚ a  ktoré len 
vlastnou vinou za 4 roky nevieme dostatočne vyčerpať! 
Samozrejme je určitý problém jednoznačne uprednostniť 
vedu, výskum a inovácie na úkor iných tiež dôležitých 
oblasti hospodárstva SR ako napr. životné prostredie 
cestovný ruch, regionálna politika...  preto by mala byť 
problematika čerpania ŠF obecne neustále v centre  
pozornosti! 
 
 Vzhľadom na nízke čerpanie eurofondov vzala 
vláda SR dňa 2. 7. 2008 na vedomie materiál Informácia 
o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, ISPA/KF a Kohézneho fondu k 13. 
6. 2008 a o opatreniach prijatých na elimináciu 
potenciálnych rizík. Ďalej rozhodla vzhľadom na danú 
situáciu aby bol prijatý komplexný materiál, zahrňujúci 
efektívnosť celého systému riadenia štrukturálnych fondov. 
 
 Materiál „Správa o implementácii a čerpaní 
predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, 
Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov  k 30. 6. 
2008 bol predložený podpredsedom vlády SR pre 
vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny, ministrom financií a ministrom výstavby 
a regionálneho rozvoja 27. augusta 2008. 
 
 Z materiálu vyplýva, že z celkového záväzku vo 
výške 1 169 179 788 € po znížení záväzku 2004 a záväzku 
2005 stanovených pre programové obdobie 2004 – 2006 pre 
Slovenskú republiku (SR) a po odpočítaní nezrovnalostí 
a vrátených finančných prostriedkov deklarovaných na EK 
ku dňu 30. 6. 2008 bolo k  30. 06. 2008 čerpaných 886 321 
647 €, tzn. 75,81 %. 
 

Slovenská republika čerpala ku koncu septembra tohto 
roka zo záväzkov prvého programového obdobia rokov 

2004 až 2006 zo štrukturálnych fondov 962,9 mil. eur 
(29,01 mld. Sk). Z celkového záväzku na toto programové 
obdobie vo výške 1,169 mld. eur (35,22 mld. Sk) to 
predstavovalo čerpanie na úrovni 82,36 %. Ako ďalej 
vyplýva z údajov Ministerstva financií SR (MF), celkové 
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov sa tak od 
augusta zvýšilo o 2,68 percentuálneho bodu. Zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre druhé 
programové obdobie rokov 2007 až 2013 sa ku koncu 
septembra schválilo spolu 14 súhrnných žiadostí o platbu z 
operačných programov Zdravotníctvo, Informatizácia 
spoločnosti, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Vzdelávanie, 
Technická pomoc a Regionálny operačný program v 
celkovej sume 7,74 mil. eur (233,2 mil. Sk). Čerpanie 
záväzku 2007 v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu za druhé programové obdobie tak predstavuje 0,6 %, 
čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu nárast o 0,14 
percentuálneho bodu.  

 
Z tejto správy a  údajov Ministerstva financií SR teda 

jasne vyplýva, že problém nedostatočného čerpania 
eurofondov prechádza aj do druhého programovacieho 
obdobia 2007-2013.Najväčší problém v čerpaní je na MŠ 
SR, ktoré je práve gestorom vo  vede vzdelávaní výskume 
a inováciách.  

 
MŠ SR malo alokovaných prostriedkov do týchto 

oblasti cca 3,5 mld SK. a čerpanie je zatiaľ za 4 roky na 
úrovni cca 38%. krátko cca 3 mesiace pred skončením 
programovacieho obdobia 2004-2006. Je preto nutne 
uvažovať s tým, že z titulu nedočerpania prídeme o značne 
prostriedky z eurofondov. 

 
 Po takom dlhom období už nemožno asi prijať 

k problému nedostatočného čerpania eurofondov opakované 
konštatovania ako príčinu od zodpovedných ministerstiev 
typu ako,  neskúsenosť pracovníkov pracujúcich s fondmi 
ich fluktuácii resp. odmeňovanie ..., ale chybu treba hľadať 
asi predovšetkým v kvalifikovanom manažovaní pomoci 
finančných prostriedkov z EU zo strany manažmentu, 
o čom sa doteraz nehovorilo.  

 
Poznámka na záver. Pred voľbami v roku 2006 sme 

právom kritizovali súčasnú opozíciu, ktorá bola vtedy pri 
moci za zlé čerpanie prostriedkov z EÚ. Ak bude pretrvávať 
súčasný stav asi môžeme očakávať ešte väčšiu politickú 
odvetu, ide predsa o podstatne väčšie finančné prostriedky. 
Ale v konečnom dôsledku by nám malo ísť v prvom rade 
nie o politickú naháňačku, ale o úplne využitie peňazí z EÚ 
pre rozvoj hospodárstva Slovenska! 
 

Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 
 
 
 

Medzinárodné politické vzťahy 
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Koniec malosti európskej zahraničnej politiky? 
2. časť 

 

 

V kontexte európskej bezpečnostnej 
politiky si lídri členských štátov musia 
uvedomiť, že s veľkou 
pravdepodobnosťou a rôznou 
frekvenciou sa budú vo svete 
objavovať zložité krízy a konflikty, na 
ktoré bude musieť EÚ reagovať nielen 
verbálne. Závažné strety záujmov ako 
i problémy medzi štátmi môžu 

vzniknúť tiež v oblastiach mimo klasickú zahraničnú 
a bezpečnostnú politiku, napríklad v medzinárodnej politike 
dotýkajúcej sa ovzdušia, obchodu, konkurencie, financií 
alebo menovej politiky WB a IMF.  
 Rozvíjanie SZBP v budúcnosti nemá vychádzať iba 
z pravdepodobnosti vzniku veľkého množstva kríz 
a konfliktov, ale aj z varujúcej vôle USA ako jedinej 
superveľmoci presadiť pomocou svojich spojencov 
v Európe, Ázii a Amerike a vďaka svojej celosvetovej 
dominancii vlastné  záujmy a ideológiu. Mnohí európski 
politici si začínajú uvedomovať, že ako NATO tak aj EÚ by 
sa mohli premeniť na nástroje celosvetovej americkej 
politiky. Napriek tomu najvyšší predstavitelia členských 
štátov a vlád vo svojich postojoch značne kolíšu. Výzvy, 
pred ktorými stojí EÚ v 21. storočí, si nevyhnutne vyžadujú 
všeobecné a efektívne uplatňovanie spoločnej zahraničnej, 
bezpečnostnej a obrannej politiky. Je zrejmé, že sa tak asi 
nestane v najbližších desiatich až pätnástich rokoch. Je však 
nevyhnutné, aby proces postupného uplatňovania týchto 
politík nezastal. 
 Vývoj EÚ a jej konanie navonok budú ovplyvnené 
chovaním veľmocí a ostatných štátov, tendenciami vo 
svetovej ekonomike, duchovnými a náboženskými prúdmi 
vo svete. Nech už budú národy mimo Únie riešiť nové 
problémy sveta akýmkoľvek spôsobom, v každom prípade 
to ovplyvní jej správanie. Tá sa nebude môcť obmedziť iba 
na reagovanie, ale bude musieť prinajmenšom rovnakou 
mierou iniciatívne a aktívne obhajovať a rázne presadzovať 
svoje vlastné záujmy. EÚ bude musieť, nezávisle od USA, 
stanoviť hlavné zásady svojej politiky voči geograficky 
susediacej veľmoci, Rusku, a rovnako voči ostatným 
susediacim štátom. Potrebuje tiež jasnú vlastnú politiku voči 
Číne a nemala by sa dostať do vleku politiky USA, ktorá 
voči tomuto štátu silne kolíše medzi nepriateľstvom, 
morálnou blahosklonnosťou a súkromnohospodárskou 
spoluprácou. EÚ si nemôže dovoliť podieľať sa na studenej 
vojne proti Pekingu. Pokiaľ by mala v USA ďalej 
zosilňovať tendencia k poručníkovaniu a nátlaku, ktorého 
cieľom by bolo presadzovanie amerických ideológií 
a preferencií, EÚ bude musieť zaujať postoj, v ktorom sa 
odrazí zvláštna rozporuplná situácia: na jednej strane 
Európa potrebuje obranné spojenectvo a spoluprácu s USA, 
avšak, na strane druhej, rola USA ako svetového policajta, 
spojená s prípadnou rolou pomocnej polície pre EÚ, 
odporuje európskym záujmom. Preto európske štáty 

i samotná EÚ nesmú dopustiť, aby upadli do politickej, 
duchovnej, ekonomickej a technologickej závislosti. 
 EÚ sa musí tiež rozhodnúť, či bude považovať OSN 
a jej Bezpečnostnú radu naďalej za podstatné a nevyhnutné, 
a hodlá ich podporovať, alebo sa chce zmieriť s plazivou 
demontážou OSN, o ktorú sa usilujú niektoré kruhy 
americkej politiky. Demontáž OSN a jej osud, ktorý by sa 
podobal osudu ženevskej Spoločnosti národov, by len 
zosilnil európsku závislosť od USA. Odpor voči tomu si 
bude vyžadovať riadnu dávku politickej a občianskej 
odhodlanosti. Ďalej, ak vlády členských štátov EÚ dokážu 
hovoriť a hlasovať jednotne na pôde OSN, BR OSN ale 
aj v ďalších rozhodujúcich medzinárodných organizáciách 
(najmä vo WTO, WB a IMF) či grémiách (napríklad v 
skupine G8, prípadne rozšírenej G8 o ďalšie ekonomické 
mocnosti), Únia by tak dokázala urobiť zásadný krok 
v ovplyvňovaní svetového diania, čo by výrazne posilnilo 
jej medzinárodnú pozíciu. 
 Základným cieľom EÚ v tomto storočí je stať sa 
rozhodujúcim globálnym hráčom aj prostredníctvom 
vlastnej zahraničnej politiky, ktorú budú zdieľať všetky 
členské štáty. Akákoľvek efektívna zahraničná politika sa 
musí očividne opierať o účinné vojenské a civilné zdroje. 
To však neznamená, že Únia bude súperiť s NATO. Zatiaľ 
čo Aliancia je politicko-vojenským paktom, EÚ sa jasne 
hlási k rozvoju spoločenstva národných osudov. NATO 
navyše ťaží z vojenskej sily jedného dominantného štátu, 
EÚ sa zas musí spoliehať na spoločné dobrovoľné úsilie 
svojich členov. Existujú dva kľúčové dôvody, pre ktoré aj 
naďalej budú NATO a Európska bezpečnostná a obranná 
politika komplementárne. Po prvé, niektoré štáty sveta sa 
obracajú so žiadosťou o pomoc výlučne na EÚ. Napríklad 
v Subsaharskej Afrike alebo na Blízkom východe majú 
obyvatelia a vlády z politických, historických či kultúrnych 
dôvodov sklon žiadať o pomoc skôr EÚ než Alianciu. Na 
druhej strane existujú isté dlhodobé krízové situácie, kde je 
na zásah lepšie prispôsobené NATO. Po druhé, EÚ buduje 
svoje know-how krízového manažmentu na základe 
globálneho prístupu. Vojenské prostriedky predstavujú len 
jeden z mnohých nástrojov a ich nasadenie je jasne 
definované, obmedzené v čase a koordinované s civilnými 
postupmi. V dôsledku toho, podľa generála Henriho 
Bentégeata – predsedu Vojenského výboru EÚ, Únia 
nepotrebuje jasne členenú vojenskú štruktúru s akou 
disponuje NATO. Schopnosť zasahovať vojensky bude 
vyžadovať spôsobilé a pružné jednotky, ktoré sa pre 
európsku misiu hodia. Medzi jej základné úlohy by mali 
patriť presun, zber informácií a v nevyhnutnom prípade aj 
boj. K ich hlavným kvalitám by mali navyše patriť 
nezdolnosť a psychická odolnosť, aby sa dokázali úspešne 
vyrovnať s „intenzívnou“ situáciou a reagovať na ňu 
s maximálnym možným sebaovládaním. To však 
predpokladá vysokú mieru súdržnosti, čo v prípade 
mnohonárodných jednotiek nie je vždy zaručené. Bojové 
jednotky EÚ predstavujú prvú reakciu na túto požiadavku. 
Ako mnohonárodné sily vybudované buď na regionálnom 
„príbuzenstve“ alebo na silných bilaterálnych vzťahoch 
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dávajú vojenským prostriedkom „európsku“ nálepku 
a súčasne zaručujú efektívnosť na bojisku. Tam, kde to 
bude nevyhnutné, môžu ich podporiť letecké a námorné sily 
rýchlej reakcie, vďaka čomu predstavujú kvalitný vojenský 
prostriedok pre ozbrojenú intervenciu.  
Na podporu realizácie týchto zámerov bude musieť hrať 
významnejšiu rolu Európska obranná agentúra. Plán rozvoja 
vojenských kapacít si bude musieť klásť za cieľ tiež 
pestovať a prehlbovať solidaritu, čo Únia nevyhnutne 
potrebuje. Existujú aj ďalšie oblasti, v ktorých EÚ musí 
dosiahnuť pokrok, ak sa majú úniové vojenské prostriedky 
postaviť na úroveň jej politickým ambíciám, napríklad 
zjednodušenie operačného plánovania a spôsobu vedenia 
operácií alebo financovanie vojenských operácií, bez 
ktorých nie je možný nový prístup. Členské štáty, ktoré sa 
najvýraznejšie angažujú v určitých operáciách sú trestané 
v podobe finančnej záťaže, ktorú ich vojenská zúčastnenosť 
vyžaduje od ich národných rozpočtov. V budúcnosti 
politickú solidaritu v EÚ bude musieť podporiť aj efektívna 
finančná solidarita všetkých členských štátov. Budúca 
bezpečnostná a obranná politika EÚ bude fungovať iba 
vtedy, ak členské štáty zodpovedné za jej implementáciu 
vyčlenia na ňu potrebné prostriedky. To predpokladá 
celoeurópsky prístup, ktorý bude mať prednosť pred 
národnými stanoviskami akonáhle dôjde k zjednoteniu 
národných zahraničných politík s politikou celoeurópskou.  
 V 21. storočí bude EÚ prechádzať evolučným, 
dynamickým procesom, ktorý bude sprevádzaný vnútorným 
napätím, rozpormi a krízami vyžadujúcimi zložité 
kompromisy aj v SZBP. Pritom sa tiež urobia chybné kroky, 
ktoré sa budú musieť neskôr revidovať.  Každom prípade 
stojí pred Úniou celý rad nových úloh. Musí sama seba 
renovovať, rozširovať, začať s vlastnou zahraničnou a 
bezpečnostnou politikou a vykonať rad opatrení vo 
vojenstve ako predpoklad rozvoja vlastnej obrannej 
politiky. Ak by sme mali nechať EÚ zakrpatieť alebo 
dokonca stroskotať v oblasti zahraničnej politiky, 
bezpečnosti a obrany, čakal by ju podobný osud ako kedysi 
nové usporiadanie Európy dojednané v rámci Vestfálskeho 
mieru (1648) alebo na Viedenskom kongrese (1815). Potom 
nezostane zo vznešeného začiatku nič viac ako zaujímavá 
téma pre neskorších historikov. 

Ing. Pavol Hrivík, CSc 
 
 
 

 
Maurice Allais 

 
 V roku 1988 získal Nobelovu cenu za ekonómiu 
Francúz Maurice Allais. Získal ju za jeho originálny 
príspevok k teórii trhov a efektívnej utilizácii zdrojov. 
 M. Allais sa narodil v máji 1911 v Paríži. Počas 
prvej svetovej vojny sa jeho otec zúčastnil bojov a bol 
zajatý Nemcami. V zajatí v Nemecku zomrel, čo ovplyvnilo 
aj ďalší život M. Allaisa. V roku 1929 získal bakalaureát 
z matematiky a filozofie, čo predurčilo aj jeho ďalšie 

štúdium, keď na naliehanie učiteľa matematiky začal 
navštevovať triedu špeciálnej matematiky ako prípravu na 
Polytechnickú školu a skončil ju ako prvý z ročníka v roku 
1933. 
 V rokoch 1941 – 1948 publikoval svoje prvé dve 
práce: „Pátranie po ekonomickej disciplíne“ a „Ekonómia 
a záujem“. Okrem toho vyšli aj tri minoritné práce „Čistá 
ekonomika a sociálna efektívnosť“, „Úvod do svetovej 
ekonomickej rekonštrukcie“ a „Hojnosť mizérie“.  
 Od apríla 1948 sa venoval predovšetkým výučbe, 
výskumu a písaniu publikácií. Stal sa profesorom 
ekonomickej analýzy. 
 V povojnových rokoch pred sformovaním 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva bol činný na 
mnohých medzinárodných konferenciách, ktorých cieľom 
bol vznik Európskych spoločenstiev. 
 Čo sa týka ekonómie, M. Allais sa venoval 
predovšetkým oblastiam, ktoré boli zamerané na výskum 
podmienok pre maximálnu efektívnosť v ekonómii ako aj 
na analýzu determinujúcich faktorov pre distribúciu príjmu. 
Venoval sa aplikovanej ekonomike: distribúcia príjmov 
a zdanenie, monetárna politika, ekonómia energetiky, 
dopravy a banského výskumu. Čo sa týka faktorov rozvoja, 
analyzoval reálny príjem a produktivitu vo Francúzsku, 
USA, Sovietskom zväze ako aj ich ekonomiky. Analyzoval 
možné príčiny v rozdielnej produktivite v týchto krajinách, 
pričom záver bol, že hlavné faktory, ktoré vplývajú na 
rozdielnu produktivitu sú: systém organizácie ekonomiky 
v danej krajine spolu s inštitucionálnym rámcom, v rámci 
ktorého tieto tri ekonomiky operovali. 
 Okrem ekonómie sa M. Allais zaoberal aj dvoma 
ďalšími vednými disciplínami. Jednou z nich bolo štúdium 
histórie civilizácií, v rámci ktorého sa venoval aj 
ekonomickým systémom, ktoré v minulosti prevládali. 
Druhým vedným odborom bola experimentálna fyzika, kde 
sa venoval predovšetkým otázke vzťahov magnetizmu 
a gravitácie. 
 

Redakcia 
      
 
 

 

Európska únia 

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ – od rímskej 
zmluvy po dnešok 

Osobnosti (II. časť - roky 1992 až 2003) 

1. časť 

Spoločnú poľnohospodársku politiku 
EÚ zastihla v roku 1992 tzv. 
MacSharyho reforma (meno dostala 
podľa vtedajšieho komisára pre 
poľnohospodárstvo a rybolov). 
Revízia agrárnej politiky bola 
potrebná už len z toho dôvodu, že 
náklady na jej financovanie 
z rozpočtu Únie rástli rýchlejšie ako 
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zaviesť základné osevné plochy na olejniny, tak ako 
u obilovín. 

objem poľnohospodárskej produkcie, pričom jej 
financovanie ležalo na pleciach len niekoľkých málo štátov. 
Základným cieľom reformy bolo zefektívnenie tejto 
politiky, čo neznamenalo odklon od základných princípov 
ako je preferencia farmárov EÚ, jednota trhu, financovanie 
zo spoločných zdrojov. Pod racionalizáciou sa chápala 
určitá miera liberalizácie a zníženie garantovaných cien. 

Napriek snahe o čiastočnú reformu SPP, bol 
v nasledujúcom období zreteľný veľmi spomalený rytmus 
implementácie reformy. Laserova správa z roku 1994 
poukazuje na hlavné dôsledky doterajšieho mechanizmu, 
ktorý viedol k výraznému odchýleniu od efektívnosti 
v záujme zabezpečenia vysokej životnej úrovne 
poľnohospodárov, k neadekvátnemu podielu agrárnych 
výdavkov na rozpočte EÚ a k mnohým zbytočným 
obchodným vojnám.  

 Zmena v systéme financovania bola nevyhnutná aj 
preto, že aj napriek jednotnému trhu a financovaniu zo 
spoločného rozpočtu dosahovali náklady na nákup potravín 
rôzne hodnoty líšiace sa až o 20%.  

Agenda 2000 znamenala nový program pre EÚ skoro vo 
všetkých smeroch, jedným z najdôležitejších bola zmena 
poľnohospodárskej politiky, pretože spôsob financovania 
bol už pre 15 členských krajín neudržateľný, nie to ešte pre 
ďalších 10 kandidátskych krajín, z ktorých vyčnievalo 38 
miliónové Poľsko so svojim rozsiahlym a zaostalým 
poľnohospodárskym sektorom. Agenda 2000 bola 
predložená v Luxemburgu v roku 1997. Predpokladala 
prijatie hlavne finančnej reformy a teda aj 
poľnohospodárskej reformy v roku 1999 tak, aby v ďalšom 
finančnom rámci 2000 – 2006sa výrazne znížili výdavky na 
poľnohospodárstvo. V Agende 2000 išlo vlastne o snahu 
dokončiť reformu z roku 1992 do konca: 

Rokovania GATT si vyžiadali aj zmenu postoja ES 
k poľnohospodárskej problematike, čo komplikovali najmä 
hroziace konflikty medzi USA a ES. Obe strany však 
nakoniec dospeli ku kompromisu v tzv. dohode z Blair 
House, ktorá sa premietla do celkovej reformy SPP.  
 Riešenie MacSharyho reformy spočívalo 
v prepojení poklesu cenových dotácií so zabezpečením 
primeraných dôchodkov pre poľnohospodárov, čo bolo 
dosiahnuté kombináciou týchto nástrojov: 
zníženie intervenčných a prahových cien, čo bol aj záväzok 
v rámci uruguajského kola, 
zavedenie kompenzačných platieb pri redukcii výroby 
zabezpečujúcej stabilný dôchodok v závislosti na veľkosti 
obhospodarovanej pôdy alebo na veľkosti stáda, Posilniť nástroj priamych podpôr na úkor zníženia 

garantovaných cien. Prípadný pokles tržných výnosov by 
mal byť kompenzovaný priamymi platbami, ktoré mali 
zohrať úlohu sociálnych dávok. 

orientácia na obmedzenie objemu výroby, vrátane 
rotujúceho alebo trvalého úhorovania, a 
podpora predčasného odchodu do dôchodku. 

Decentralizácia a zavedenie tzv. národných obálok, čo by 
do istej miery znamenalo prenesenie nielen realizačnej 
(výplatnej) právomoci na národné orgány, ale tým aj isté 
rozhodovacie kompetencie. 

Ďalšia časť reformy bola zameraná na ekológiu. Súčasťou 
reformy bol systém stimulujúci rozvoj nepoľnohospodárskej 
výroby na vidieku podporujúci krajinotvorné funkcie 
agrárneho sektoru. Tieto funkcie podporila nielen SPP, ale 
aj nástroje regionálnej a štrukturálnej politiky. V prípade 
otázok vidieka sa takto prelínajú operácie SPP, spoločnej 
dopravnej politiky, politiky transeurópskych sietí (TEN), 
štrukturálnej, regionálnej a sociálnej politiky. 

Rozvoj politiky vidieka, tzn. povedľa agrárnych cieľov, ako 
aj štrukturálnych, sociálnych, ekologických, regionálnych... 
cieľov to znamená podporu reštrukturalizujúcim sa 
regiónom, ktoré sa snažia riešiť straty tradičných 
pracovných príležitostí, a alternatívnou činnosťou prispieť 
k zachovaniu dedičstva vidieka a jeho kultúrnych rozmerov. 

 V novembri 1992 bola uzavretá tzv. dohoda z Blair 
House medzi USA a ES, ktorej podstatná časť bola prevzatá 
do Záverečného aktu GATT. Pre ES z toho vyplývali tieto 
povinnosti: 

 
Ing.Ivan Milko, CSc 

znížiť interné dotácie trhu o 20% voči základu 1986/88,  
ako dovozné bariéry budú akceptované len clá, ktoré do 
roku 2000 klesnú v priemere 36%, 

 
 
 zrušenie dovozných povolení, od roku 1995 zabezpečiť 

minimálny prístup na trh EÚ vo výške 3 – 5% domácej 
spotreby z doby 1986/88, 

 
 
 pokles výdavkov na exportné náhrady o 36% a celkové 

množstvo exportu s náhradami o 21%,                                                                                     
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