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Ekonomický komentár
Verejná správa ako významný ekonomický činiteľ

Úvahy o ukončení platnosti vlastnej
meny - slovenskej koruny - sú
zdanlivo zbytočné. Je to naozaj tak?
Myslím, že podobne uvažuje drvivá
väčšina z nás pod Tatrami i vo svete,
pre ktorých je /čochvíľa bola/ vlastná
mena jedným z
najdôležitejších
symbolov suverenity slovenského
národa a štátu. Symbolom, o ktorého znovuzavedenie sa
usilovali a o jeho silu sa pričinili zodpovední občania
samostatného Slovenska aj mnohí naši krajania v zahraničí.
Slovenská koruna bola a zostane výrazom
odhodlania a vytrvalosti voči tlakom vonkajších
neprajníkov slovenskej samostatnosti a ich domácich
poskokov. Pamätáme, že už v prvých mesiacoch jej
platnosti prišli niektorí neslávni tvorcovia katastrofických
scenárov a im blízki príbuzní "odborníci" s návrhmi na
devalváciu Sk o 30, ba niektorí aj o 50 percent!!! Dnes to
znie úsmevne, no vtedy sme museli aj v rámci NEZES
zdvíhať dôrazne svoje hlasy a doslova buchnúť po stole
voči týmto snahám. A nezabúdajme ani na to, že práve cez
vlastnú menu a jej voľnú zameniteľnosť v medzinárodných
vzťahoch sa prejavovala spôsobilosť a efektívnosť
slovenskej samostatnosti. Prirodzene vlastná mena
umožňovala využívať menovú politiku ako jeden z
najvýznamnejších nástrojov hospodárskej politiky štátu.
O rozhodujúcu časť účinnosti tohto nástroja naša Národná
/jediná/ banka čoskoro príde.
Týmito otázkami sme sa v NEZES zaoberali aj na
odbornom seminári v apríli
2007 za účasti bývalého ministra financií, dnes poslanca
Európskeho parlamentu Sergeja Kozlíka, splnomocnenca
vlády SR pre zavedenie euro Tibora Baráta a ďalších
významných odborníkov. Popri výhodách, ktoré sa od
zámeny
slovenskej koruny za euro očakávajú, zaznievali aj úvahy
o pripravenosti
na tento zásadný zvrat v hospodárskej politike SR a
možných aj negatívnych dôsledkoch, ekonomických, ale aj
tých, ktoré sú so zánikom symbolu vlastnej štátnosti
spojené.
Zostáva nám veriť a sa aj pričiniť o to, aby Slovensko po
prechode na spoločnú menu väčšiny štátov Európskej únie
aj v čase
stupňujúcej sa finančnej krízy nestratilo
sebavedomie a ambície približovať sa výkonnosťou svojej
ekonomiky k vyspelým európskym štátom. Aby mohlo už
teraz venovať podstatne viac prostriedkov na podvyživenú
vedecko-výskumnú základňu a rovnako dlhodobo
podvyživenú slovenskú kultúru.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

V súvislosti s hlbokými spoločenskými zmenami v našej
spoločnosti napriek tendenciám presunu kompetencií na
nižšie stupne riadenia a rozhodovania bude mať naďalej
veľký vplyv na realizáciu ekonomiky štátu konanie štátnych
orgánov , ktoré delegovali svoje kompetencie na miestnu
samosprávu ako prenesený výkon štátnej správy.
Spokojnosť resp. nespokojnosť s konaním a správaním sa
orgánov štátu je významným faktorom spokojnosti občanov
a každá politická strana na túto skutočnosť, ak chce uspieť,
musí prihliadať. Je potrebné konštatovať, že význam
schopnosti priblížiť realizáciu spravovania spoločnosti
prostredníctvom orgánov verejnej správy má stúpajúcu
tendenciu. Toto dianie pozorne sledujú jednotlivé politické
strany a snažia sa o získanie vplyvu na miestnej
a regionálnej úrovni. Prostredníctvom vplyvu, dokážu
presadiť svoj ekonomický program v danom regióne.
Orgány verejnej správy predstavujú najpočetnejšiu
skupinu orgánov pôsobiacich v rámci štátneho mechanizmu.
Vzhľadom na ich množstvo pre správne pochopenie politiky
štátu je potrebné, aby sa v nich občania dobre orientovali,
keďže napríklad na rozdiel od súdov ide o orgány, s ktorými
sa každý z nás stretáva denne – matrika, kataster, stavebný
úrad, ohlasovňa pobytu a ďalšie.
Základom pre pochopenie ich sústavy sú pojmy
ako: verejná moc, verejná správa, samospráva a podobne.
Pojem verejná moc je najširším z uvedených pojmov
a okrem orgánov verejnej správy doň zaraďujeme napríklad
parlament, súdy, prokuratúru a podobne.
Verejnú správu na Slovensku tvoria dve hlavné
zložky: štátna správa a územná samospráva. (Srebalová, M.:
Vývoj terminológie verejnej správy. Správní právo č. 4,
vyd. Min. vnitra ČR, Praha , 2006, s. 250.)
Štátna správa je ústredná, teda celoštátna
(ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
napríklad Úrad jadrového dozoru SR, Protimonopolný úrad
SR) a miestna. Miestnu štátnu správu tvoria v súčasnosti
obvodné úrady a špecializovaná štátna správa – daňové
úrady, pozemkové úrady, úrady životného prostredia,
katastrálne úrady a podobne. Ide o orgány štátnej správy,
teda orgány štátu, ktoré konajú v jeho mene, sú zriadené
zákonom a majú svoju pôsobnosť a právomoc. (Škultéty, P.:
Správne právo. Všeobecná časť. Právnická fakulta UK
v Bratislave, 2000, s. 15.)
Územnú samosprávu tvoria obce a mestá a územie, tvorené
obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho hraniciach nazývame
vyšší územný celok (samosprávny kraj).
Samospráva predstavuje vo verejnej správe výkonné
pôsobenie
a ovplyvňovanie
spoločenského
života
prostriedkami tzv. neštátneho charakteru. Na rozdiel od
štátnej správy, ktorú tvoria menovaní úradníci, sú ťažiskové
orgány samosprávy volené. (Autorský kolektív publikácie
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Verejná politika a miestna samospráva, Ústav verejnej
politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
v Bratislave, Bratislava, 2006, s. 10 – 14. )
Pre úplnosť je dôležité pripomenúť členenie samosprávy na
územnú a záujmovú samosprávu.
Inštitúcie vstupujúce do verejnej správy z oblasti
záujmovej samosprávy sú svojou povahou veľmi rozmanité.
Patria sem rôzne občianske združenia, spolky , spoločnosti,
zväzy, kluby, odborové organizácie a iné korporácie. Ich
vplyv na politický život je už dnes evidentný a tiež má
vzostupnú tendenciu.
Jedným z pojmov, s ktorým sa môžeme pri
praktickej realizácii politiky štátu stretnúť je pojem správny
orgán.
Pri plnení úloh orgánov verejnej správy dochádza
k rôznorodým procesom. Jedným z nich je aj správne
konanie, teda rozhodovanie o konkrétnych právach
a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Ide
napríklad o rozhodovanie živnostenského úradu o tom, či
fyzická osoba získa živnostenské oprávnenie, stavebné
povolenie od obce, či bude napríklad fyzickej alebo
právnickej osobe uložená pokuta úradom životného
prostredia a podobne. Napríklad zjednodušenie konania pri
získavaní živnostenského oprávnenia sa stalo významným
politickým argumentom vlády o jej starostlivosti
o zvyšovanie komfortu v začiatkoch podnikateľskej
činnosti.
Priblížme si pojem správny orgán .Ustálila sa jeho definícia
ktorá hovorí, že
Správny orgán je štátny orgán, orgán územnej samosprávy,
orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorej zákon zveril rozhodovanie
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.
Z hľadiska orientácie v tejto relatívne zložitej definícii je
zaujímavý je pohľad na právne predpisy, ktoré pojem
správny orgán používajú, keďže toto použitie nie je vždy
presné a pre menej skúsenú osobu zavádzajúce. Ak si
napríklad nie ste istý, či rozhodnutie správneho orgánu je
zákonné, máte nárok na to, aby ho preskúmal súd.
Pre ilustráciu napr. čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky obsahuje pojem „orgán verejnej správy“ : Kto
tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím
orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby
preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon
neustanoví inak.
Rovnako v čl. 142 ods. 1Ústavy Slovenskej republiky
zákonodarca používa pojem „orgán verejnej správy“ : Súdy
rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach,
súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov
verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo
iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví
zákon.
Ale už v zákone č. 99/1963 Zb. v znení neskorších
predpisov Občiansky súdny poriadok, ktorý postup pri
takomto preskúmaní upravuje používa zákonodarca pojem
správny orgán.

Komentár....3

Pre prax je podľa nás dôležité orientovať sa najmä v tej
zložke verejnej správy, ktorá je nám najbližšie a ktorá často
zasahuje do našich práv a povinností a tiež vedieť, ktorý
z jej orgánov je oprávnený o nich rozhodovať. (Srebalová,
M.: Vývoj terminológie verejnej správy s osobitným
zreteľom na pojem správny orgán, Acta facultatis iuridicae
Universitatis Comenianae XXV, Univerzita Komenského
v Bratislave. 2007, s. 289 – 301.)
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v § 13 ods. 5 uvádza, že : starosta (v
mestách primátor mesta) je štatutárnym orgánom
v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych
vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych
vzťahoch je správnym orgánom. Z toho vyplýva, že vaše
stavebné povolenie bude platné iba vtedy, ak bude
podpísané starostom.
Okrem spomínaných rozhodnutí obce rozhodujú o založení,
zmene alebo zániku práv a povinností konkrétnych
subjektov rôznymi povoleniami, príkazmi, zákazmi
a súhlasmi. (Srebalová, M.: Rozhodovacia činnosť orgánov
samosprávy v oblasti životného prostredia, Zborník Právo
na životné prostredie – základné právo človeka, Vyd.
Oddelenie PF UK Bratislava, 1996, s. 132 – 134.)
Správa vecí verejných je zložitý proces a zahŕňa množstvo
aktivít. Dúfam, že exkurz do problematiky orgánov verejnej
správy ako
významných politických činiteľov môžu
pomôcť každému z nás nielen sa lepšie sa v nich orientovať
ale možno brať ich do úvahy pri najbližších voľbách.
JUDr. Zlatica Pivková – zamestnankyňa Mestského úradu
Banská Bystrica
Rezervované pre makroekonomiku
Občania, zdravie a ekonomika
2.časť
Riziká a prevencia
Z hľadiska
demografického
trpia
dlhodobými zdravotnými problémami
viacej ženy (31%) ako muži (26%).
Každý druhý občan starší ako 55
rokov trpí zdravotnými problémami,
oproti mladým ľuďom vo veku od 15
do 24 rokov je to iba jedenásť percent.
Z jednotlivých chorôb, ktoré si
občania dlhodobo liečia, trpí najviac občanov vysokým
krvným tlakom (36%) a chorobami pohybového
ústrojenstva (24%). Celkom 15% z dlhodobo sa liečiacich
občanom trpí cukrovkou a ďalších 10% má problémy
s depresiami.
Najčastejšie lekárske prehliadky
Časť otázok prieskumu sa zamerala na zisťovanie, aké
pravidelné prehliadky podstupujú občania štátu Európskej
únie najčastejšie a či ich iniciátorom sú sami občania, lekári
alebo sa jedná o určitý medicínsky program. Jednoznačne sa
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ukázalo, že s najvyšším počtom
navštevujú občania zubára, ďalej
očného lekára a najmenej ušného
špecialistu. Celkovo 62%
respondentov uviedlo, že navštevujú
zubára aspoň jedenkrát do roka, na
kontrolu zraku prichádza 38%
občanov a so sluchom navštívi lekára
iba 16% občanov. Vo všetkých troch
prípadoch iniciatíva vo väčšine prípadov vychádza od
samotných občanov.
Najviac chodia na prehliadky so svojim chrupom Slováci
a Holanďania (82%), ďalej Luxemburčania, Dáni a Nemci.
Vo Švédsku, ale taktiež v Česku a na Slovensku, chodí viac
než štvrtina občanov na kontrolu so svojimi zubami v rámci
lekárskych programov. Na ročné kontroly zraku chodí
najviac Luxemburčanov (58%).
Aj keď doteraz neexistuje spoločná komunitárna zdravotná
politika, venuje Európska komisia zdravia občanom veľkú
pozornosť. Podieľa sa tak na nepriamo na celkovom
zlepšujúcom sa stave európskej populácie a predlžujúcim sa
vekom občanov. Pozitívny trend zdravotného stavu občana
Európskej únie bol potvrdený i v prieskume Eurabarometra.
Záverom len aký bude dôchodok občana v niektorých
krajinách :
Slovensko síce získalo konverzný kurz oproti euru 30,126
Sk, po prerátaní platov či dôchodkov však budeme stále
najchudobnejšou krajinou menovej únie. Zarábame
najmenej a najnižšie sú u nás aj priemerné peniaze.
Najlepšie spomedzi 16 krajín eurozóny sú na tom
Luxemburčania. Rozdiel medzi sumami je pritom
priepastný, výplaty Slovákov sú päťnásobne nižšie. Aj nato
si budeme musieť zvyknúť, keď 1.januára 2009 začneme
platiť eurami.
Spoločnou európskou menou v súčasnosti platí 320
miliónov ľudí. Od januára k ním pribudne aj 5 miliónov
Slovákov.
krajina
Belgicko

plat
v eurách
2 799

dôchodok
v eurách
2 099

Cyprus

1 775

853

Fínsko

2 873

2 666

Francúzsko

2 935

1 502

Grécko

1 710

1 636

Holandsko

3 222

2 693

Írsko

2 412

783

plat
v Sk
84
333
53
480
86
563
88
431
51
522
97
078
72
673

dôchodok
v Sk
63 249
25 709
80 315
45 276
49 306
79 506
23 618

Luxembursko

3 880

3 426

Malta

1 344

416

Nemecko

2 951

1 177

Portugalsko

1 253

451

Rakúsko

2 801

1 288

Slovensko

678

311

Slovinsko

1 381

341

Španielsko

1 617

1 318

Taliansko

2 346

1 593

116
904
40
494
88
913
37
752
84
349
20
443
41
609
48
720
70
684

103 226
12 532
35 476
13 590
38 802
9 368
10 274
39 716
47 994

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

Medzinárodné ekonomické vzťahy
Indické záujmy v strednej Ázii
Rok 2050 bude významným
dátumom pre Indiu a zároveň jej
veľkou výzvou polovice 21. storočia.
Štúdie ukazujú, že súčasná veľká
Alexanyan
triáda
najväčších
hospodárskych
hráčov – USA-Japonsko-Európska
únia sa má premeniť na novú zbehlú
trojku USA- Čína- India. Navyše, ako
jeden z najväčších hráčov indická vláda bude musieť
súperiť s enormne rastúcim počtom obyvateľstva, ktorý
v rokoch 2030-2035 prevýši dokonca najľudnatejšiu ázijskú
krajinu. Indická populačná explózia sprevádzaná tiež rýchlo
sa formujúcou početnou strednou vrstvou tamojšieho
obyvateľstva nastoľuje indickej vláde nové výzvy:
zabezpečiť pre celú indickú spoločnosť primerané životné
prostriedky a bezpečnosť, ktoré bude možné vyriešiť jedine
zaobstaraním nových zdrojov zo zahraničia a zamedzením
vzniku a šíreniu bezpečnostných hrozieb z okolitých krajín.
V rýchlo sa rozvíjajúcej indickej ekonomike
vykazujúcej vyše 6-percentné prírastky a to napriek
narastajúcej globálnej kríze sa postupne vytvorila 400miliónová početná stredná vrstva so stále rastúcou kúpnou
silou, čo poháňa dopyt, konkurencieschopnosť a
produktivitu na zabezpečenie svojich už základných potrieb.
Enormne sa zvyšuje energetická náročnosť 1,1miliardového obyvateľstva, ktorej 80% je krytých dovozom.
Uvedomujúc si túto potrebu spolu s ďalšími
hospodárskymi aktérmi – EÚ, Čína, Rusko a USA (pozri
tabuľku č. 1), India nanovo vstúpila do tzv. „Veľkej hry“

11/08

a obnovuje a zintenzívňuje niekdajšiu mnohorakú
spoluprácu s piatimi stredoázijskými krajinami, t.j.
Kazachstanom, Kirgizskom, Tadžikistanom, Turkménskom
a Uzbekistanom s cieľom načerpať ich obrovský potenciál
a zabezpečiť regionálnu stabilitu.
Tabuľka č. 1 Celkový obrat s krajinami strednej Ázie v
mil. USD a EUR v roku 2007
EÚ (v mill EUR)
22 820
Čína (v mil. USD)
18 745
Rusko (v mil. USD)
15 563
USA (v mil. USD)
2 765
India (v mil. USD)
345
Zdroj: U.S. Census Bureau, Federálna služba štatistiky RF,
EK, Ministerstvo obchodu ČĽR,
Ministerstvo obchodu a priemyslu Indie
Po rozpade sovietskeho bloku bola India nútená
vytvoriť novú bázu pre fungovanie s novo osamostatnenými
stredoázijskými republikami. V rokoch 1991-1992 India
nadviazala diplomatické styky so všetkými piatimi
krajinami strednej Ázie a začala vytvárať rámec pre ďalšie
rozširovanie a prehlbovanie vzájomnej diplomatickej,
hospodárskej a kultúrnej spolupráce.
Narastajúca kríza, ktorá súvisí so stupňovaním
nepokojov na Blízkom východe, pritom tlačí indickú vládu,
aby diverzifikovala štruktúru importu strategických
energetických surovín aj z ďalších končín sveta vrátane
regiónu strednej Ázie. Náleziská s obrovskými zásobami
ropy a zemného plynu, ktorými disponujú Kazachstan,
Turkménsko a Uzbekistan, prilákali veľké množstvo
indických investícií. Tieto pozitívne vplývajú na bilaterálnu
zahranično-obchodnú výmenu ako medzi jednotlivými
stredoázijskými krajinami a Indiou, tak aj na vzájomnej
výmene medzi Indiou a regiónom strednej Ázie ako celku
(pozri tabuľku č. 2).
Tabuľka č. 2 Zahraničný obchod s Indickou republikou
v mil. USD
2007
2006 2005 2004
Exp Imp obrat obrat obrat obrat
Kazach
76,8 111,9 188,7 171,4 117,2
96,8
stan
Uzbeki
stan
16,1 40,3
56,4
63,5 50,6
52,8
Kirgiz
sko
31,6
0,9
32,5
38 29,6
50,2
Tadžiki
stan
9,7 12,4
22,1
15,5 12,1
10,7
Turkmén
sko
8,6 36,1
44,7
45,9 31,2
26,1
Stredná
Ázia
142,8 201,6 344,4 334,3 240,7 236,6
Zdroj: Ministerstvo obchodu a priemyslu Indickej republiky
http://commerce.nic.in/eidb/default.asp
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Napriek nízkemu podielu zahraničného obchodu
v regióne stredná Ázia v porovnaní s EÚ, Čínou, Ruskom
a USA sa vzájomná bilaterálna výmena medzi Indiou
a stredoázijskými krajinami neustále zvyšuje. Z 202,5 mil.
USD v roku 2003 sa vyšplhala na 344,4 mil. USD v roku
2007, čo predstavuje celkový nárast obratu o 170 percent.
Vzhľadom tiež na potrebu energetickej bezpečnosti sa
aktuálny obrat Indie s piatimi krajinami strednej Ázie vo
výške cca 345 mil. USD naďalej bude zvyšovať.
Okrem dlhých historických väzieb sa India snaží
rozvíjať a ďalej rozšíriť úzku spoluprácu s regiónom
strednej Ázie z mnohých ďalších dôvodov, ktoré isto
nenesú len motívy výlučného altruizmu. Medzi motívy,
ktoré vedú Indiu k väčšej a aktívnej angažovanosti
v regióne patria: zachovať a obnoviť tradičné väzby so
stredoázijskými krajinami, tiež v súvislosti s hodvábnou
cestou, podporovať mierovú spoluprácu s krajinami
konfliktného regiónu a bojovať proti terorizmu, separatizmu
a náboženskému fundamentalizmu, presvedčiť ich, aby
stredoázijské krajiny neposkytovali Pakistanu pomoc v jeho
nukleárnom programe, zaistiť kontinuitu s komerčnými
a vojenskými dodávateľmi, poskytovať nové príležitosti pre
indické podniky a zabrániť tomu, aby Pakistan vytvoril
protiindickú koalíciu s krajinami strednej Ázie v boji
o územie Kašmíru.
Napriek nízkemu podielu indickej bilaterálnej
zahranično-obchodnej výmeny s krajinami strednej Ázie
stúpa váha Indickej republiky v stredoázijskom regióne
motivovaná nielen ekonomickými príležitosťami, ale aj
vojensko-bezpečnostnými pohnútkami. India ako 6.
najväčší spotrebiteľ elektrickej energie potrebuje pokryť
čoraz väčšie potreby energetickej náročnosti jej rýchlo
rastúceho obyvateľstva a z jej pohľadu najperspektívnejším
surovinovým zdrojom je momentálne región strednej Ázie,
ktorý spolu s Ruskom môžu byť spoľahlivými dodávateľmi
strategických surovín v budúcnosti. Pre potreby plynulého
zabezpečenia týchto dodávok a rozširovania výstavby
ropovodov a plynovodov však India potrebuje záruku
stability, na dosiahnutí ktorej India aktívne spolupracuje tiež
s ďalšími regionálnymi aktérmi, t.j. s Ruskom a Čínou na
pôde Šanghajskej organizácie spolupráce (SCO), kde má
pridelený štatút pozorovateľa. Stabilitou v regióne India
však sleduje aj ďalší cieľ, ktorý tkvie v udržaní jej územnej
celistvosti v súvislosti so sporným územím Kašmír.
S cieľom zneutralizovať hrozby pochádzajúce zo susedného
Pakistanu a Afganistanu ako ohniska nestability,
separatizmu,
náboženského
fundamentalizmu
a v neposlednom rade terorizmu, India po prvýkrát v jej
dejinách rozmiestnila svoje vojenské jednotky po celom
regióne strednej Ázie a v prípade potreby využije tie
základne a zaútočí na tylo nepriateľa. Hodvábna cesta
vyzerá byť obnovená a schodnejšia. V prípade, že India
urýchli tempá spolupráce s ekonomikami regiónu, má šancu
si nájsť postavenie primerané jej skutočnej váhe.
Tigran Aleksanyan
Interný doktorand FMV EU v Bratislave
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Osobnosti
Ináč v Indii, ináč na Slovensku….
V galérii osobností, ktoré hrali vedúcu úlohu v
zápase o samostatnosť Indie, o jej historický prechod z
koloniálneho područia k štátnej nezávislosti, v popredí stojí
postava neohrozeného patriota a bojovníka, ktorého meno je
Subhas Čandra Bose. Hoci v Indii ho pokladajú vedľa
Gandhiho a Nehru za spolutvorcu Indickej republiky,
stavajú mu sochy, menujú po ňom ulice, námestia, ba i
letisko, u nás je pomerne neznámy. A nemal by byť, pretože
jeho politický boj a jeho životné osudy majú čo povedať aj
nám, našim politikom, historikom a publicistom.
Bose bol bojovníkom za vyslobodenie Indie spod
koloniálneho područia. Ako inteligentný a hrdý syn svojho
národa pokladal za nedôstojné, aby národ, ktorý má bohatú
minulosť, kultúru, je schopný ísť vlastnou cestou a má
všetky predpoklady samostatného slobodného života, mal
živoriť pod nadvládou cudzincov. Vedel, že pre takéto
zmýšľanie bude v očiach kolonizátorov pokladaný za
zradcu a že sa jeho konanie nestretne so všeobecným
súhlasom ani všetkých jeho súkmeňovcov. Avšak v záujme
oslobodenia svojej vlasti bol ochotný obetovať všetko, i
život a svoju osobnú prestíž.
Subhas Čandra Bose sa narodil 23. jan. 1897. Jeho
pomerne bohatí rodičia mu umožnili študovať na
prestížnych školách v Kalkute a pokračovať v štúdiách na
známom univerzitnom kolégiu Fitzwilliam College v
Cambridge. V r. 1921 sa vrátil do Indie a hneď sa zapojil do
aktivity za politickú nezávislosť Indie, ktorá v tom čase bola
britskou kolóniou a anglický kráľ bol zároveň aj indickým
cisárom. Angažoval sa v rámci Indického Národného
kongresu (Indian National Congress), ktorý založil a viedol
charizmatický Mahatma Gandhi.
Netrvalo dlho a dostal sa do konfliktu s koloniálnou
správou. V r. 1924 bol odsúdený a uväznený, pretože
organizoval bojkot veľkolepých celo-indických osláv, ktoré
pripravovala koloniálna vláda z príležitosti návštevy
britského následníka trónu. Toto bola jeho prvá strata
osobnej slobody. V nasledujúcich 18 rokoch ho britská
koloniálna moc uvrhla do väzenia 11 krát. Okrem
žalárovania ho postihli aj ďalšie tresty. V roku 1930 bol
vypovedaný z Indie a musel do vyhnanstva. Keď mu zomrel
otec, dostal síce povolenie prísť na pohrebné obrady, ale
hneď po nich musel opustiť Indiu. Ako vyhnanec (19311936) všetok čas venoval organizovaniu podpory pre
indické hnutie za samostatnosť u vlád a vplyvných
verejných osobností v Európe a v Amerike.
Získal veľa sympatií a podpory i obdivu najmä v
radoch mládeže. Jeho jednou obdivovateľkou bola mladá
Rakušanka Emilie Schenklová, ktorá sa stala jeho
sekretárkou a neskoršie aj jeho manželkou. V r. 1942 sa im
narodila dcéra Anita, ktorá dodnes žije.

V r. 1936 sa Bose vrátil do Indie a v r. 1938 bol
zvolený za predsedu Indického národného kongresu. Pre
nedorozumenia s Gandhim sa predsedníctva vzdal a založil
vlastnú politickú stranu (All India Forward Bloc). Ich
nedorozumenie sa netýkalo stratégie, ale taktiky. Bose
chcel, aby “pasívny odboj”, ktorého apoštolom bol Gandhi,
sa nahradil revolučnou taktikou. V Európe si Bose vzal za
vzor talianskych revolucionárov Mazziniho a Garibaldiho a
pre modernizovanie budúcej samostatnej Indie mu bol
vzorom turecký prezident Kemal Atatürk. Kým Gandhi
hlásal pasívnu rezistenciu s vylúčením akéhokoľvek násilia,
Bose zvykol hovorievať: “Kto chce jesť praženicu, nesmie
váhať rozbiť vajcia.” Rozišli sa však priateľsky. Pri ich
poslednom stretnutí Gandhi mu hovoril, že on sa naďalej
bude držať zásady: "If people slap you on one cheek, offer
the other (Ak ťa niekto udrie na jedno líce, nastav mu
druhé)". Bose na to odpovedal: No, no Gandhiji. If people
slap you once, slap them twice (Nie, nie, drahý Gandhi, ak
ťa niekto udrie raz, ty ho udri dvakrát) ".
Keď vypukla II. svetová vojna britský Viceroy Lord
Linlithgow – bez toho, že by bol o tom upovedomil Indický
národný kongres – jednostranne vyhlásil, že India je vo
vojnovom stave s Nemeckom. Bose namietal, že k takejto
vážnej veci sa musí slobodne vyjadriť indický národ a on
má rozhodnúť, či chce ísť do vojny, alebo nie. Začal
organizovať protestné zhromaždenia, za čo bol opäť
uväznený. Veľmi rozhodne sa ohradil proti tomuto
nespravodlivému trestu a keď ho vrhli do väzenskej cely,
hneď vyhlásil hladový štrajk, t.j. odmietal prijať akúkoľvek
stravu. Po ôsmich dňoch hladovky a rozhorčenia, ktoré jeho
uväznenie vyvolalo vonku, správa väzenia ho premiestnila
do domácej väzby. Vchod do jeho domu bol neprestajne
strážený dvomi ozbrojenými príslušníkmi polície.
Bose nevedel zniesť nečinnosť, ku ktorej bol
odsúdený. V noci 19. januára. 1941, preoblečený za
afganského obchodného cestujúceho utiekol z domácej
väzby a za pomoci svojho synovca Sisira K. Boseho sa po
dlhej a dobrodružnej ceste dostal Pešavaru v Afganistane.
Tam za pomoci nemeckej tajnej služby (Abwehr) dostal
nové dokumenty a pas (vystavený na meno: gróf Orlando
Mazzota). V zápätí odcestoval do Moskvy, kam prišiel 28.
marca 1941. Odtiaľ mu nemecký veľvyslanec Friedrich
Werner von der Schulenburg zariadil odlet do Nemecka
(špeciálnym lietadlom a v sprievode úradníka nemeckeho
veľvyslanectva). V Berlíne sa mu dostalo vrelého privítania
a prvé dni bol hosťom nemeckého ministra zahraničia
Joachima von Ribbentropa.
V Nemecku Bose založil Centrum pre oslobodenie
Indie (Free India Centre), vybudoval indickú krátkovlnovú
vysielačku (Azad Hind Radio) a začal organizovať Indickú
légiu (Legion Freies Indien) medzi indickými vojakmi, ktorí
padli do nemeckého zajatia v severnej Afrike. Légia
čoskoro dosiahla počtu 4500 vojakov. Spočiatku bola
podriadená nemeckej armáde (Wehrmacht), neskôr však
bola začlenená do zbraní SS a bola nasadená do bojových a
policajných akcií hlavne v okupovanom Francúzsku.
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V Berlíne žil Bose so svojou manželkou Emíliou do
roku 1943. Keď Japonským útokom na Pearl Harbour (v
decembri 1941) sa juhovýchodná Ázia stala novým
vojnovým javiskom a do japonského zajatia padli tisíce
indických vojakov bojujúcich po boku britskej armády,
Bose sa rozhodol odísť na Ďaleký východ. Nemeckou
ponorkou bol prepravený okolo Afriky do Indického
oceánu, kde nastúpil na japonskú ponorku, ktorá ho potom
odniesla do Singapúru. V júli 1943 prebral reorganizáciu a
vedenie Indickej národnej armády (Indian National Army,
INA), ktorá sa začala tvoriť v septembri 1942. V tomto bol
veľmi úspešný a v krátkom čase sa do armády prihlásilo
okolo 40.000 dobrovoľníkov spomedzi 44.900 indických
zajatcov.
Okrem zajatých vojakov Bose ohnivými výzvami
verboval do INA aj dobrovoľníkov medzi Indmi žijúcimi v
juhovýchodnej Ázii (ktorých tam Angličania kedysi
privážali ako lacnú pracovnú silu pre práce na plantážach, v
továrňach a baniach). Armáda čoskoro mala asi 85.000
bojovníkov, dokonca aj ženský regiment, ktorého veliteľkou
bola povestná kpt. Laxmi Vishwananthan.
S japonským súhlasom Bose utvoril dočasnú
indickú vládu (Azad Hind Government), ktorá mala vlastnú
menu, poštové služby, súdy a pod. a bola uznaná 9
európskymi a ázijskými štátmi, medzi nimi aj nezávislým
Chorvatskom. Bose bol jej predsedom s titulom Netaji
(ctihodný vodca).
Boseho indická armáda bojovala po boku japonskej
armády proti britskej armáde na viacerých frontových
úsekoch v juhovýchodnej Ázii. S presvedčivou silou svojej
osobnosti Bose dokázal udržovať v nich vysokú bojovú
morálku až do konca vojny.
Keď Japonsko kapitulovalo, Bose chcel ísť do
Sovietskeho zväzu a tam pokračovať v boji za samostatnosť
Indie. Podľa úradnej správy na ceste do Tokia jeho lietadlo
havarovalo na Taiwane (Formosa) 18. augusta 1945. Jeho
telesné pozostatky sa však dodnes nenašli, čo dáva vznik
rozličným teóriám. Jedna verzia hovorí, že sa mu podarilo
dostať sa do Ruska a niekde tam aj zomrel za okolností,
ktoré sú doteraz neznáme.
Druhá svetová vojna skončila porážkou Nemecka a
Japonska. Subhas Bose i jeho spolupracovníci a
spolubojovníci sa našli na strane porazených, kde ich čakal
osud, ktorý pripravovali víťazi premoženým – súdy a prísne
tresty. Generál Claude Auchinleck, britský veliteľ indickej
armády (Commander-in-Chief of the British Indian Army)
naliehal na prísne potrestanie dôstojníkov a vojakov, “ktorí
sa dopustili zrady a bojovali proti proti kráľovi a indickému
cisárovi.” Pri jednej príležitosti sa vyslovil, že očakáva
“najmenej 20 trestov smrti”. Boli zriadené vojenské súdy a
od novembra 1945 do mája 1946 prebiehalo 9 väčších a
menších procesov.
Prvý a najznámejší proces sa konal v novembri
1945 vo vojenskej pevnosti Red Fort. Obžalovaní boli traja
najvyšší velitelia Boseho Indickej národnej armády (INA):
plk. Prem Sahgal, plk. Gurubaksh Singh Dhillon a generál-
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major Shah Nawaz Khan. A tu sa odohralo čosi, s čím
koloniálna vrchnosť vôbec nepočítala. Na obranu
obžalovaných dôstojníkov spontánne vystúpila takmer celá
India. Indický národný kongres ustanovil Výbor na obranu
obžalovaných (INA Defence Committee), v ktorom sa
prominentne vynímali také známe osobnosti indického
hnutia za samostatnosť ako Jawaharlal Nehru, Bhulabhai
Desai a ďalší. Po celej Indii sa konali protestné
zhromaždenia, ktoré verejne prehlasovali, že súdení
dôstojníci nie sú zradcovia, ale bona fide vojaci dočasnej,
legálnej a medzinárodne uznávanej vlády Slobodnej Indie
(Arzi Hukumate Azad Hind ), teda vlastenci, ktorí bojovali
za to, čo je túžbou každého sebavedomého Inda – za
samostatnosť Indie.
V atmosfére týchto protestov proces síce
pokračoval, ale rozsudky boli pomerne mierne: nijaké tresty
smrti. Výrok súdu znel, že všetci traja obžalovaní vysokí
dôstojníci sú vykázaní z krajiny. Ale aj tento mierny trest
rozbúril vášne národa natoľko, že sa nenašiel vládny orgán,
ktorý by bol ochotný rozhodnutie súdu previesť, takže
nijaké deportácie sa nekonali a odsúdenci boli prepustení na
slobodu. Dôstojníci a vojaci armády, ktorá po boku
Nemecka a Japonska bojovala za samostanosť Indie, boli v
očiach svojho národa nie zradcovia, ale hrdinovia.
Keď India získala samostatnosť (15. augusta 1946),
osoby blízke Bosemu – vojaci i civili – prebrali vedúce
úlohy a postavenia vo verejnom živote Indickej republiky:
Generál-major INA Shah Nawaz Khan sa stal ministrom
železníc v prvej indickej vláde. Abid Hasan, blízky Boseho
spolupracovník, ktorý ho sprevádzal na jeho nebezpečnej
ceste ponorkou z Nemecka do juhovýchodnej Ázie vstúpil
do indickej diplomatickej služby a bol veľvyslancom v
Egypte, Dánsku a inde. Lakshmi Sahgal, ktorá bola
ministerkou pre zrovnoprávnenie žien v Boseho provizórnej
vláde, bola po vojne poslankyňou, predsedníčkou Celoindického zväzu žien a v r. 2002 kandidátkou na
prezidentský úrad. Ram Singh Thakur, ktorý bol autorom
vlasteneckých spevov a pochodov INA, je autorom dnešnej
indickej štátnej hymny (Jana-gana-mana). R. S. Benegal bol
prijatý do služieb indických vzdušných síl, kde dosiahol
hodnosť maršala letectva. Ba aj sám Subhas Ch. Bose bol v
r. 1992 vyznamenaný vysokým štátnym radom Bharat
Ratna in memoriam. Atď.
Takto sa po skončení II. svetovej vojny, zachádzalo
v Indii s ľuďmi, ktorí podľa vtedajšej definície víťazných
mocností boli “kolaboranti”. Keď to človek porovná s
osudom, aký postihol ľudí obiľagovaných pečaťou
kolaborantstva na Slovensku, musí si položiť otázku: Kto
konal rozumnejšie, čestnejšie a zodpovednejšie – “úbohí”
Indovia či “pokrokoví” Slováci? Žiada sa bôľne
zavzdychať: Prečo namiesto pomstivého Husáka, Lettricha,
Rašlu, Daxnera a im podobných, nemal náš národ pri
kormidle ľudí typu ako bol v Indii Nehru, Gandhi, Desai a
im podobní?
A ešte jedna skutočnosť sa žiada pripomenúť.
Zásluhou Boseho a jeho zahraničného odboja India po vojne
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už nebola Indiou spred vojny. To si uvedomovala aj
anglická koloniálna veľmoc a – ako priznal britský premiér
Clement Attlee – toto najviac prispelo k anglickému súhlasu
s dekolonizáciou indického subkontinentu.
Víťazne západné veľmoci – Británia, Holandsko,
Francúzsko i USA – chceli po vojne obnoviť v
juhovýchodnej Ázii a v Oceánii status quo ante (stav aký
bol pred vojnou) a držať národy tohto priestoru v
koloniálnej závislosti. Ako je známe, to sa im nepodarilo.
Hlavný dôvod, prečo im to nevyšlo, treba vidieť v tom, že
Japonci v posledných dvoch rokoch vojny postupne dávali
širokú mieru samostatnosti bývalým európskym a
americkým kolóniám. Dali samostatnosť Filipínam (ktoré
pred vojnou boli americkou kolóniou), Indonézii,
Vietnamu... Keď západné štáty sa chceli vrátiť do svojich
kolónií, tieto štáty odmietali zrieknuť sa samostatnosti,
ktorú od Japoncov dostali, alebo ktorú si po porážke
Japonska vyhlásili. Západné mocnosti museli túto tvrdú
politickú realitu rešpektovať, i keď im to nebolo po vôli.
Niekde to išlo bez boja a krviprelievania (Filipíny,
Barma), inde po kratšom alebo dlhšom boji s koloniálnou
mocnosťou (Indonézia, Vietnam). Ukázalo sa, že
odhodlanie národa nakoniec zaváži viac než rozhodnutie
veľmocí.
A tu si opäť treba položiť otázku: Prečo sa v r.
1944-1945 nenašlo viac rozvahy a politickej zrelosti u
našich politikov? Prečo ilegálni pracovníci a pripravovatelia
povstania si nedali do programu odboj proti Nemecku a s
Nemeckom spojenecky zviazanej bratislavskej vláde, ale za
zachovanie štátnej samostatnosti?
Boli by víťazné veľmoci prinútené rešpektovať
vôľu národa a jeho nárok na štátnu samostatnosť v Európe
tak, ako to rešpektovali v Ázii a Oceánii?
Možno áno, pravdepodobne nie. Ale aj v tom
horšom prípade by to bolo pre dušu národa ľahšie a
znesiteľnejšie. História by bola zaznamenala, že víťazné
veľmoci nám upreli nárok na samostatný život proti našej
vôli, ale svedomie národa by aspoň nezaťažovali výčitky, že
sme sa samostatnosti ľahkomyseľne zriekli.

Požiadavka
vytvoriť
také
poľnohospodárstvo, ktoré by bolo
v nasledujúcej
dekáde
konkurencieschopné a bez výrazného
subvencovania však zostala stále
bokom.
Ciele Agendy 2000 nakoniec neboli
dosiahnuté z viacerých dôvodov (napr.
pomalšie znižovanie cien obilia,
mlieka, hovädzieho dobytka). Hlavným dôvodom však bolo
odmietnutie
princípu
národných
obálok,
tzn.
spolufinancovanie jednotlivými štátmi, čo odmieta najmä
Francúzsko, Španielsko, Grécko, - štáty, ktoré najviac
profitujú z doterajšieho algoritmu platieb.
Summit v Berlíne v marci 1999, na ktorom sa
predpokladalo prijatie rozsiahlej agrárnej a finančnej
reformy tak skončil krachom.
Jediným hmatateľným výsledkom bola dohoda o znížení
podielu agrárnych výdavkov zo 44,5% na 38,8% v roku
2006. Na reálnejšiu reformu sa muselo počkať ďalšie štyri
roky.
Dôsledkom tejto fázy vývoja bolo, že reforma viedla k rastu
kompenzačných platieb, ale vďaka tomu poklesol podiel
cenových intervencií a podpôr. Ako problém sa však
ukázalo, že väčšina kompenzácií ide do rúk najbohatších
poľnohospodárov, či vlastníkov pôdy, napr. vo Veľkej
Británii idú kompenzácie aj členom kráľovskej rodiny, vo
všeobecnosti 80% kompenzácií ide do rúk 20%
poľnohospodárov. Vďaka tejto reforme došlo aj k určitému
zaťaženiu životného prostredia, čo je kontradikcia cieľov
SPP. EÚ aj naďalej rieši problém eliminácie nežiaducich
výdavkov. V situácii keď EÚ už nie je dovozcom, ale
exportérom agrárnych produktov, aj tu existujú politické
a ekonomické záujmy na znížení nákladov, ktoré vyplývajú
z problémov na svetovom trhu, na ktorých sa paradoxne EÚ
sama podieľa.
Ing. Ivan Milko, CSc

František Vnuk
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