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Akoby to bolo včera 
Január roku 2008 nám znenazdajky 
zaklopal na dvere a my sme 
s povzdychom odložili starý rok 
a tešili  sa ako vždy, že ten nový bude 
lepší, príjemnejší, teplejší a hlavne 
prinesie veľa radosti  a úspechy 
všetkým na planéte.   

Áno teraz v čase globalizácie sa všetko týka každého. Už 
nie je miesto kde by sa dalo skryť ani pred úspechmi, 
neúspechmi, vojnami v priamom prenose.  
Davos prebehol na Slovensku ako vždy nepozorovane. Veď 
svetové problémy nie sú slovenská parketa. Čo tam potom, 
že sa tam schádzajú najvýznamnejší svetoví politici 
a ekonómovia a formujú stratégiu sveta na obdobie.                                          
Veď my máme vlastnú stratégiu. A keď svet chce, nech sa 
nám prispôsobuje. So stoickým pokojom sme zaznamenali 
výmenu na prezidentskom poste v Rusku. Medvedev a či 
Putin, veď sa nás to netýka.. Trochu sme si pohundrali pri 
vytvorení samostatného kosovského štátu. No svet aj tak už 
za nás rozhodol. To že sme ho neuznali, ľudia brali už len 
ako formalitu. Už dávno Slováci zobrali na vedomie, že svet 
od nepamäti funguje len z vôle mocných. Preto sme prežili  
všetky tie pohromy , udalosti a nájazdy.  
Trochu viac zvedavosti vzbudila návšteva anglickej 
kráľovnej na  Slovensku. Hlavne starosti u dám  ako sa 
obliecť na recepciu s touto už tak dlho korunovanou hlavou. 
Ale aj táto návšteva upadla rýchlo do zabudnutia ako u nás 
všetko čo sa Ťa osobne nedotýka.  Prišiel deň, keď nám 
Európska únia zafixovala  výmenný kurz Eura. Nuž ale čo 
narobíme, keď sa to už tak rozhodlo. Veď január 2009 je 
ešte tak strašne ďaleko. Ani francúzske predsedníctvo 
Európskej únie nás akosi nedojalo. Veď máme vlastné 
problémy. A úspechy našej ekonomiky patria medzi 
najvýraznejšie v Európe. Čože nás je po Izraeli, ktorí 
v mene ochrany svojho ľudu zabíja bombami ženy a deti 
inej krajiny, aj keď aj Arabi tiež nesú svoj diel 
zodpovednosti.  
Možno že trochu čísel nezaškodí: Prvá bilancia izraelského 
útoku na Gazu. 1320 mŕtvych a vyše 5000 ranených, z nich 
500 veľmi vážne. Počet nie je konečný, pretože veľa tiel sú 
ešte pod troskami budov. z  celkového počtu padlých je: 
450 deti 300 žien a viac ako 95 ozbrojených odbojárov, z 
toho len 45 členov Al-Qassamu, ozbrojenej  zložky 
Hamasu.  Čo je dôkazom, že prevažná väčšina padlých sú 
civilisti. Bolo zdemolované viac ako 22 000 budov, 5000 
obytných domov, vyše 20 000 obytných bytov, 16 vládnych 
budov, 20 mešít. Niekoľko škôl bolo  zdemolovaných, 
niektoré úplné a iné čiastočne. Celková finančná strata sa 
odhaduje na dva miliardy eur. 
Zúfalo sa snažíme hodiť spiatočku, no vlak sa závratnou 
rýchlosťou rúti do poslednej časti roka. Zase rozsvietené 

stromčeky. Plné peňaženky sa Slovákom scvrkávajú na 
minimum. Len deti túžobne očakávajú Vianoce.  Úvodné slovo 
Aby sme boli objektívny aj v NEZES došlo k niekoľkým 
významným udalostiam. Veľmi podnetný bol seminár 
o Euro za účasti viacerých významných osobnosti . Došlo 
k voľbám do Rady NEZES a predseda oslávil 75. rokov. 
Ináč sa skoro vôbec nič nestalo. Takže zase si k novému 
roku môžeme pripiť šampanským a pokojne čakať na ten 
ďalší. Veď ani v Kocúrkove sa nikdy nemali tak dobre ako 
u nás na tom malom a krásnom Slovensku. 
 

Ing.František Vojtech, PhD, šéfredaktor 
 
 
 
 

Rezervované pre makroekonomiku 

 
Národný program reforiem SR na roky 2008-2010. 

 
Národný program reforiem SR na 
roky 2008-2010 (NPR SR) 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. 

Predložený materiál, ktorý bol v októbri schválený Vládou 
SR a následne v novembri NR SR, je rozdelený do troch 
častí a troch príloh. Prvá časť prezentuje stav plnenia 
štrukturálnych politík za ostatných 12 mesiacov, ktoré 
pozostávajú z opatrení Národného programu reforiem 
Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 a krátkodobých 
opatrení Modernizačného programu Slovensko 21. 

Druhá časť sa venuje makroekonomickej a fiškálnej politike 
a zdôrazňuje kontinuitu cieľov, ktoré boli v rámci fiškálnej 
a menovej politiky prijaté v Konvergenčnom programe 
Slovenska v decembri 2007, poskytuje aktualizáciu 
základných ukazovateľov makroekonomického rámca a 
informuje o financovaní opatrení NPR SR. 

Tretia časť je ťažiskom materiálu a predkladá nové 
opatrenia na roky 2008 – 2010 v piatich prioritných 
oblastiach -  1) výskum vývoj a inovácie, 2) vzdelávanie, 3) 
zamestnanosť, 4) podnikateľské prostredie a 5) energetická 
a environmentálna politika. 

Súčasťou dokumentu sú prílohy, ktoré obsahujú prehľad 
vývoja štrukturálnych indikátorov, informáciu o 
inštitucionálnom zabezpečení a prehľad akčných plánov, 
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ktoré sú konkretizáciou opatrení z Modernizačného 
programu Slovensko 21 definovaných v NPR SR.  

Detailné informácie predložené v akčných plánoch sa 
sústreďujú na opis, ciele a analytické zdôvodnenie opatrení, 
na ich väzby na odporúčania Rady. Zvýšená pozornosť bola 
venovaná finančnému zabezpečeniu navrhovaných opatrení 
a detailnému rozpracovaniu harmonogramu úloh, ktorým sa 
zabezpečí monitoring úloh, ktorý sa bude na úrovni vlády 
vykonávať dvakrát ročne a posilní sa dôraz na 
implementáciu štrukturálnych politík, ktorú Slovenská 
republika považuje za základ úspechu pri zvládnutí 
lisabonskej stratégie na našej úrovni. 

Ak zhrnieme strategicky cieľ tak podľa Národného 
programu reforiem na roky 2008 až 2010 sú hlavnými 
výzvami slovenskej ekonomiky zásadne prehĺbenie potreby 
napredovania vedy a výskumu, zvýšenie kvality 
vzdelávania, zníženie dlhodobej nezamestnanosti a 
odstraňovanie bariér v záujme efektívnejšieho využívania 
podnikateľského potenciálu na baze znižovania 
energetických potrieb a enviromentálných nárokov. 
 
Nosnou časťou zostáva však problematika vedy a výskumu, 
vzdelávania a inovačných aktivít, kde značne už 
dlhodobejšie Slovensko zaostáva. Toto konštatovanie 
vyplýva zo záverov hodnotenia orgánov EU a iných vecne 
príslušných inštitúcii. 

Slovensko zaostáva za inými európskymi krajinami v 
objeme peňazí, ktoré investuje do školstva. Vyplýva to z 
aktuálneho prieskumu Education at a Glance 2008 (Prehľad 
vzdelávania 2008), ktorý uskutočnila Organizácia pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). 

Investície do školstva porovnala organizácia v 34 krajinách 
z toho v 29 európskych. Spomedzi nich sa Slovensko 
umiestnilo na predposlednom mieste. Z európskych krajín 
investovalo menej do vzdelávania už len Grécko. 

Podiel hrubého domáceho produktu vynaloženého v roku 
2005 na slovenské vzdelávanie klesol oproti roku 1995 z 4,6 
na 4,4 percenta. Priemerný podiel hrubého domáceho 
produktu investovaného do školstva sa v krajinách 
OECD pohybuje na úrovni 5,8 percenta. 

Spomedzi európskych krajín investovalo v roku 2005 do 
vzdelávania najviac Dánsko (7,38 percenta HDP). Z krajín 
Vyšehradskej štvorky podporili svoje školstvo najviac 
Poliaci (5,93 percenta), Maďari (5,61 percenta) a Česi (4,65 
percenta). Dokonca aj krajiny ako Mexiko a Chile podporili 
svoje školstvo viac ako Slovensko. 

Slovensko zaostáva v inovačných aktivitách za väčšinou 
členských štátov európskej dvadsaďpäťky. Vyplýva to z 
piateho ročníka prieskumu Európskej komisie (EK) 

European Innovation Scoreboard (EIS), ktorý je pre komisiu 
nástrojom na porovnanie miery inovácií v jednotlivých 
členských krajinách EÚ. SR sa v indexe EIS nachádza na 
22. mieste spomedzi krajín EÚ a na 28. mieste spomedzi 
všetkých 33 štátov, ktoré EK zaradila do prieskumu za rok 
2005. Do prieskumu EIS komisia zahrnula všetkých 25 
členských krajín EÚ, ďalej aj Bulharsko, Rumunsko, 
Turecko, Island, Nórsko, Švajčiarsko, USA a Japonsko. 
Slovensko sa tak ocitlo v poslednej, stagnujúcej skupine 
krajín, a to v spoločnosti takých krajín, ako Turecko alebo 
Bulharsko. Čo možno teda očakávať v dlhodobejšom 
časovom horizonte, keď naša priemyselná výroba nie je 
zväčša založená na pridanej hodnote a bude ju nutne čakať 
reštrukturalizácia? 
 
Štatistický úrad SR uskutočňuje v súlade so zákonom 
o štátnej štatistike, štatistické zisťovanie údajov o výskume 
a vývoji v SR. Z neho vyplýva, že celkové výdavky na vedu 
a výskum narástli v r. 2007 oproti r. 2006 o 5,5%. Avšak 
podiel celkových výdavkov z HDP v r. 2007 činil 0,46%, čo 
je v porovnaní s podielom v r. 2006 0,49% pokles o 0,03%. 
Keď sme pri finančnej stránke pre porovnanie treba uviesť, 
ako bol čerpaný zdroj zo štrukturálnych fondov EU.  
 
V decembri Vláda SR prerokovala dve informácie o stave 
čerpania finančných prostriedkov v prvom programovacom 
období 2004-2006, ktoré končí koncom roka 2008 
a druhého programového obdobia 2007-2013 k 14.11.2008. 
Z nich vyplýva pre oblasť vzdelávania a vedy a výskumu, 
že v prvom programovom období sa vyčerpalo len cca 50% 
finančných prostriedkov a v druhom programovom období 
sa ešte prostriedky na vedu a výskum vôbec nečerpali a na 
vzdelávanie ani nie pol percenta. 
 
                                                          Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 
 
 
 

Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Neoregionalizácia - BRIC 
 
 Ako sme už v našich úvahách 
v SILOČIARACH uvádzali, súbežne 
s dlhodobým procesom globalizácie 
silnejú v ostatných dekádach viaceré 
fragmentačné a neoregionalizačné  
prúdy vo svetovej ekonomike 
a spoločnosti. Jedným z nich je 
relatívne novo sa formujúci 
transnacionálny štvorspolok Brazília-
Rusko-India-Čína, ktorý za relatívne krátky čas stihol 
nadobudnúť rešpekt vo svetovej ekonomike a 
v medzinárodných vzťahoch.  

V čom spočíva sila tohto zoskupenia 
novoindustrializovaných  štátov? 
 Predovšetkým je to rozsah materiálnych i nemateriálnych 
zdrojov, ktorým disponuje tento štvorlístok. 

http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_39263238_41266761_1_1_1_1,00.html
http://www.etrend.sk/project_scripts/contextad/redir.php?id=270281&page_id=143615
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                       Druhým je dlhodobo vysoká dynamika 
ekonomického rozvoja tohto zoskupenia a tretím -  relatívna 
stabilita a tým perspektívnosť  pre potenciálnych partnerov 
v čase  stupňujúcej sa globálnej krízy, o čom svedčí okrem 
iného, aj založenie fondu  a  mnohovravným názvom 
Parvest BRIC Equities 
 
 

 
 
Stretnutie lídrov         
BRICu v roku 2008 Manmohan Singh (India), Dmitrij 
Medvedev (Rusko), Hu Jintao (Čína) a Luiz Inácio Lula da 
Silva (Brazília) 
  
 V tomto úvodnom príspevku do širšie 
koncipovaných úvah o neoregionalizácii si pripomenieme 
aspoň základné parametre  partnerov BRICu. 
 Územie, ktoré v súčasnosti zaberajú štáty BRICu, 
tvorí približne 1/4 z celosvetovej  plochy všetkých štátov 
sveta, Na tejto ploche žije takmer 40 % ľudstva. Ročný 
hrubý domáci produkt dosahuje 15 435 biliónov US 
dolárov. Veľká rôznorodosť v štruktúre 
národohospodárskych komplexov BRICu patrí 
k významným faktorom,, ktoré umožnia úspešné 
rozširovanie mnohostrannej kooperácie toho 
transkontinentálneho zoskupenia.  
   
 Brazília  je aj v čase postupujúcej industrializácie a 
informatizácie ponímaná predovšetkým ako štát 
s ohromnými zásobami nerastných surovín a tradične 
mohutný producent a exportér potravinárskych produktov .  

Ekonomická sila Brazílie je vystužená celosvetovo 
najrozsiahlejšími zdrojmi železnej rudy, mangánu, medi, 
bauxitu,  či niklu, a, v neposlednom rade ropy. K týmto 
zdrojom sa radia svetové prvenstvá  v produkcii kávy, cukru 
a pomarančov. 

Ruská federácia je hypermocnosťou 
v energetických zdrojoch a produkcii energií. Prvenstvo jej 
patrí vo svetovom exporte plynu a v exporte ropy jej 
prináleží tretia priečka..   

India sa  okrem rozsiahlych zdrojov nerastných 
surovín, viacerých prvenstiev v celosvetovej produkcii 
potravín, textílií,  stala významným outsourcingovým 
centrom. India je, okrem iného, veľmi významným 
producentom , približne  40 %  všetkých generík - 
nepatentovaných liečiv. Veľké bohatstvo Indie utvára  

svetovo najširšia základňa mladých, vzdelaných ľudí, čo 
utvára dobré predpoklady, aby využívala rozsiahle výhody z  
outsourcingu.  
 Prínos Číny do pokladnice BRICu je, prirodzene, 
v nevyčerpateľnom  rozsahu pracovných síl a dlhodobo 
vysokej dynamiky rozvoja jej ekonomiky. Tú podporuje o. 
i. fakt, že Čína je najväčším absorbentom zahraničných 
investícií. A že okrem tradične ohromného exportu textilnej 
produkcie rastie jej nemalý podiel na svetovom exporte  
elektroniky. 
 Dlhodobé prognózy rozvoja spoločenstva BRIC sú, 
podľa dostupných  zahraničných i domácich zdrojov 
v porovnaní s očakávaniami mnohých vyspelých ekonomík 
vcelku pozitívne. Čína a  India majú predpoklady stáť sa do 
polovice tohto storočia dominantnými svetovými 
exportérmi výrobkov aj služieb, kým Rusko a Brazília by 
mali dominantnými v exporte surovín.. Takže ich pozície po 
očakávanom celkovom oživení vývoja svetovej ekonomiky 
sa ukazujú sľubne, čo by nemalo ujsť pozornosti našej 
odbornej i širokej spoločnosti.  
 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 
 
 
 

Osobnosti 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 
Do  našej galérie vynikajúcich osobností Slovenska, 
nepochybne patri Ing. Ladislav Lysák, DrSc . - významný 
slovenský ekonóm, vedec a pedagóg, ktorý sa významnou 
mierou pričinil o vznik a rozvoj samostatnej Slovenskej 
republiky. Jasne sa naplnila jeho vízia o životaschopnosti 
slovenskej ekonomiky po rozdelení česko-slovenského 
štátu. Možno ho charakterizovať ako ekonóma a bývalého 
politika s národnou dimenziou, s dušou diplomata a umelca. 
Popri ekonómii sa venuje slovenskej histórii a výtvarnému 
umeniu. Je naďalej spoločensky mimoriadne aktívny, v 
súčasnosti pôsobí ako predseda Slovenskej ekonomickej 
spoločnosti - Nezávislého združenia ekonómov Slovenska. 
            Ladislav Lysák sa narodil v roku 1933 v Brezovici 
(okres Sabinov). Po absolvovaní OU v Trenčíne, SOŠ a JSŠ 
v Prešove ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, 
Fakultu riadenia výrobných odvetví (1964).  
Vedeckú hodnosť kandidáta  ekonomických vied (CSc.) vo 
vednom odbore Medzinárodné  vzťahy získal na 
Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov 
(1974) a vedecký titul doktora ekonomických vied (DrSc.) 
vo  vednom odbore Svetová ekonomika dosiahol na 
Univerzite Komenského v Bratislave (1984). 
            Začínal ako technológ a vedúci technického rozvoja 
vo výrobnom podniku. Neskôr zakladal Ústav ekonomiky a 
riadenia priemyslu, ktorého bol riaditeľom 15 rokov. V 
rokoch 1990 - 1992 pracoval v Agentúre pre zahraničné 
investície a rozvoj a v spoločnom podniku Joint Ventures 
Sigrus ako generálny riaditeľ. Bol poslancom NR SR (1994 
- 1998), kde pôsobil vo Výbore pre financie, rozpočet a 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/BRIC_leaders_in_2008.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Manmohan_Singh
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev
http://en.wikipedia.org/wiki/Dmitry_Medvedev
http://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
http://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://en.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%BD_dom%C3%A1c%C3%AD_produkt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bilion
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menu a tiež ako predseda Komisie pre peňažníctvo, menu a 
zahranično-ekonomické vzťahy. Bol členom Výboru NR 
SR pre európsku integráciu, členom Výboru slovenskej 
skupiny Medziparlamentnej únie, predseda Slovensko-
indickej a Slovensko-indonézskej spoločnosti. Ako 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Indickej 
republike a ďalších štátov v regióne Juhovýchodnej Ázie 
vypracoval ambiciózny program pre intenzívnejšie 
pôsobenie SR v tomto významnom regióne svetovej 
ekonomiky.  
Nadviazal celý rad kontaktov a účinne prispel k finalizácii 
prolongujúcich a naštartovaniu nových projektov 
slovensko-indickej spolupráce ako i spolupráce s ďalšími 
štátmi v regióne. 
            Od roku 2000 je úspešným vysokoškolským 
pedagógom na Fakulte medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave kde prednáša predmety 
Svetová ekonomika, Ekonomika rozvojových štátov, 
Globálne problémy a Medzinárodné organizácie. Svoju 
pedagogickú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje 
najmä do oblasti svetovej ekonomiky, medzinárodných 
organizácií a indického polostrova. Podieľa sa na vedeckom 
výskume univerzity v rámci programu VEGA. V súčasnosti 
je vedúcim projektu výskumu Medzinárodné ekonomické 
pozície a vývoj Indie a je poverený prípravou 
medzinárodného výskumného projektu pre oblasť 
medzinárodných vzťahov. 
            L. Lysák je autorom  a spoluautorom  piatich kníh, 
vyše 150 vedecko-výskumných štúdií, radu odborných 
článkov z oblasti mikroekonomiky, makroekonomiky a 
najmä medzinárodných vzťahov. K najvýznamnejším z jeho 
publikácií nesporne patria Medzinárodná deľba práce 
(1979) a Medzinárodné organizácie (2001) Aktívne sa 
zúčastňuje aj domácich a medzinárodných vedeckých 
konferencií, vrátane Svetového kongresu ekonómov a 
Svetového ekonomického fóra (New Delhi  - 1999). Bol 
spoluautorom Stratégie rozvoja priemyslu SR do roku 2000 
vypracovanej v rámci prognostického projektu SAV SR, 
ďalej spoluautorom Hospodárskej stratégie SR (1994) a 
naposledy autorom Stratégie rozvoja SR do roku 2030. V 
súčasnosti svoju profesionálnu pozornosť zameriava na 
oblasť medzinárodných vzťahov, osobitne sa venuje 
otázkam megatrendov (globalizácie, regionalizácie a ich 
dominantným subjektom), vývoju a fungovaniu 
medzinárodných organizácií a ekonomike rozvojových 
štátov. 
            V minulosti bol Ladislav Lysák za svoju 
profesionálnu činnosť ocenený rezortným vyznamenaním 
Najlepší pracovník priemyslu (1978) a vyznamenaním 
prezidenta republiky Za vynikajúcu prácu (1983). Za 
mimoriadne celoživotné  zásluhy bol Ladislav Lysák, pri 
príležitosti svojho životného jubilea, poctený Pamätnou 
medailou (2008), ktorú mu udelila Matica slovenská. 
Tomuto skromnému ale zásadovému človeku, ktorý sa 
neustále snaží svojou prácou prispievať k vytváraniu 
najvhodnejších podmienok pre stabilnú a výkonnú 
ekonomiku ako základnému predpokladu všestranného 

rozvoja slovenskej spoločnosti, vzdelanosti a životnej 
úrovne jej občanov, patrí veľký obdiv. Pri príležitosti 
životného jubilea - sedemdesiatpäťky - treba nášmu 
vzácnemu človeku a veľkému národovcovi zaželať do 
ďalšieho obdobia silného tvorivého ducha a veľa nových 
progresívnych myšlienok v službách svojho národa a štátu. 

Redakcia 
 

 
 Názory 

 
Desaťročia 

 
            Ani sme sa nenazdali a po preskákaní detstvom, 
mladosťou a ďalšími etapami života sa už pred nami 
zreteľne črtá perspektíva dôchodcovského veku. Rád 
položartom - polovážne vravievam, že do novembra 
1989 sme boli začínajúci autori, a potom sa z nás zo dňa na 
deň stali staré štruktúry. Pravdaže - zo skutočných ikon 
náhle skrachovaného režimu sa zo dňa na deň zväčša stali 
nové podnikateľské, politické a umelecké hviezdy 
obnovujúceho sa kapitalizmu. 
 
            Keď človek čo len trocha sleduje dianie na scéne 
slovenského verejného života, nadobudne pocit, že sa pred 
dnes už takmer dvoma desaťročiami odrazu zastavil čas. 
Áno, už 20 rokov je hlavným problémom aktuálneho vývoja 
predchádzajúcich 40 rokov odlišnej spoločensko-
ekonomickej formácie. Podľa elementárnej logiky by 20 
rokov pôsobenia neviditeľných rúk trhového systému už 
malo prekonať minimálne polovicu ťažkostí, 
nahromadených niekdajšou érou, ale politika a propaganda 
očividne s logikou nijako nesúvisia. 
 
            Nebezpečná logika nám totiž podsúva ďalšiu 
neprehliadnuteľnú historickú paralelu - veď celá existencia 
legendárnej prvej Československej republiky trvala len 20 
rokov. A to bolo vari 20 rokov vyhovárania sa na 1000 
rokov habsburgovskej či monarchistickej totality, alebo 20 
rokov dosahovania spoločenských, hospodárskych a 
kultúrnych úspechov, na ktoré budeme živo spomínať ešte 
najmenej 100 rokov? 
 
            Ak si dokonca odložíme čierno-bielu optiku 
extrémnych odporcov socializmu, zbadáme aj 
preukázateľný kvalitatívny vývoj, ktorý zásadne oddeľuje 
stav spoločnosti, priemyslu a umenia v rozpätí rokov 1948 
až 1968. A ak nebudeme postihnutí slepotou aspoň na jedno 
oko, neuniknú nám ani pozoruhodné sociálne vymoženosti, 
ekonomické  výsledky  a  duchovné  výkony, ktoré vznikli v 
medzinárodne ponižujúcich a diplomaticky zložitých 
podmienkach Československa okupovaného Sovietskou 
armádou od augusta 1968 do novembra 1989, keď na 
vrchole miestnej mocenskej pyramídy akrobaticky 
balansoval niekdajší politický väzeň z obdobia stalinizmu 
Dr. Gustáv Husák. 
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            A ak sa nevzdáme logického uvažovania, tak si 
pripomenieme aj fakt, že stredná a východná Európa, 
vrátane Československa, sa dostala do sféry bezpečnostných 
záujmov Sovietskeho zväzu na základe dohôd najvyšších 
predstaviteľov protihitlerovskej koalície o povojnovom 
usporiadaní, takže Ústav pamäti národa by mal konečne 
obrátiť pozornosť správnym smerom a začať hľadať 
pôvodcov dvoch bývalých totalitných režimov v príslušných 
centrálach Berlína, Washingtonu, Londýna a Moskvy. 
 

                              Mgr. Pavol Janík, PhD. 
 

 
 
 

Rímsky klub 

Rímsky klub...zaujímavé i tajuplné. Elita či klub 
vyvolených? Možno áno, možno nie. Každopádne svojou 
charakteristikou a členským zastúpením priťahuje 
medzinárodnú pozornosť. S týmto pojmom ako 
i organizáciou som sa bližšie  zoznámila prostredníctvom 
seminárnej práce.  Nepochybne stojí za to, dozvedieť sa 
o ňom niečo viac. 
Ako sa to začalo... 
Prvotná myšlienka sa zrodila u Aurelia Pecceia známeho 
vplyvného talianskeho obchodníka; u osobnosti, ktorého 
zvedavosť a túžba spoznať nových ľudí pomohla rozvinúť 
schopnosť vidieť a myslieť dopredu. Spomenutá 
spôsobilosť je predpokladom a vstupenkou do klubu.  Jeho 
náhodné stretnutie s vedcom Alexandrom Kingom (v tom 
čase pôsobiacom v OECD), u ktorého objavil rovnaký 
spôsob zmýšľania a podobné záujmy, prinieslo založenie 
organizácie s názvom Club of Rome. Spolu zorganizovali 
diskusiu na Accademii dei Lincei, tá sa však neskončila 
úspešne. Problém vznikol, keď účastníci nevedeli venovať 
svoju pozornosť ďalekej budúcnosti. Ďalšie pokračovanie 
stretnutia sa preto uskutočnilo už neformálne u Pecceiho 
doma, kde sa zišli osobnosti, ktoré podobne ako on a King 
boli schopní koncentrovať sa na potreby nielen prítomnosti. 
Rímsky klub s otvoreným náručím prijal za svojich členov 
ľudí všakovakých profesií. Dnes združuje významných, 
inteligentných a vzdelaných ľudí, ktorí sa spoločne 
zameriavajú na svetové problémy. ...A rímsky preto, lebo 
stretnutie iniciované „otcami“ klubu sa uskutočnilo 
v hlavnej talianskej metropole.  
Rok 1972 bol pre klub prelomový. Vydaním prvej 
publikácie Hranice rastu sa okamžite preslávil. Obrovský 
ohlas priniesol dokonca knihu, ktorá sa postupne preložila 
do 37 jazykov sveta. Hlavnou témou je budúcnosť: čo sa 
stane, ak ľudia nezmenia svoj spôsob života a nezredukujú 
nadmernú konzumáciu. Mnohí ju vnímajú ako 
kontroverznú, ale nechýba v nej vyjadrenie nádeje 
a optimizmu, že ešte predsa nie je neskoro. V čase 
„studenej“ vojny si však vlády vedúcich krajín hlavy 

nad ekologickými problémami nelámali. „Pre kapitalistov, 
trhový mechanizmus vyrieši každý environmentálny 
problém (ak by napr. boli využívané zdroje príliš rýchlo, 
potom by cena klesla a spotreba by sa spomalila) 
a marxistická dogma uisťovala, že technológia by vyriešila 
všetky problémy.“ Oba politické systémy sa na vyjadrenia 
v publikácii pozerali ako na prehnané. Varovné signály 
vysielané Rímskym klubom zostali zo strany 
kompetentných z oboch systémov viac-menej 
nepovšimnuté. Vo svojej publikácii klub odrážal aj 
vedecko-technický pokrok. Po prvýkrát sa použila 
modelová situácia vyjadrená grafom, ktorý vytvorili 
pomocou počítača.   
V roku 2008 organizácia oslávila svoju 40 ročnú existenciu. 
Počas nej si vybudovala povesť klubu, v ktorom sa združuje 
inteligencia a úspešní ľudia. Aj dnes ho tvoria osobnosti zo 
sveta nielen vedeckého, ale aj finančného, sveta diplomacie, 
ekonómie, či podnikateľov. 

Mladi a veda 

Raz do roka sa zídu predstavitelia valného zhromaždenia  
(General Assembly), ktorí zodpovedajú zaňho a usmerňujú 
jeho chod. 
Oficiálne členstvo neprevyšuje hranicu čísla 100. Jeden 
z princípov - zachovať multikultúrnosť organizácie - sa 
zatiaľ darí  uskutočňovať. Jej reprezentanti pochádzajú 
z 30-tich krajín piatich kontinentov. Ani stanovená hranica 
však nebráni tomu, aby sa niekoľko tisíc ľudí aktívne 
participovali na činnostiach tejto organizácie. Vďaka svojej 
kultúrnej rozmanitosti sa teší medzinárodnej spolupráci. 
Realizuje sa pomocou Národných združení, ktoré tak 
„priamo prispievajú k prehĺbeniu a rozšíreniu práce 
medzinárodného klubu.“ Národné združenia sa vyvinuli 
spontánne a prvé z nich sa založilo v Holandsku. Po páde 
komunizmu vznikli i v krajinách východnej Európy. 
Momentálna vízia organizácie je predovšetkým ďalšie 
posilnenie jej pôsobnosti vo svete. Osobitným prínosom 
i osviežením Rímskeho klubu je Think Tank30 (tt30). 
Funguje od roku 2000 pod jeho záštitou a združuje mladých 
profesionálov do veku okolo 30 rokov. Je to veľká 
motivácia pre mladých zaujímať sa a zapájať do riešenia 
problematiky, ktorou sa organizácia zaoberá.  
 Rímsky klub spolu s asociáciami  vydáva publikácie (vo 
vlastných jazykoch), ktoré nám umožňujú nahliadnuť do  
problémov sveta.  
Prirodzene, klub podlieha i mnohým kritikám. Je to práve 
členstvo, ktoré sa stáva terčom kritík. Jeho počet je nielen 
obmedzený, ale zároveň je členstvo udelené aj doživotne a 
„na tých, ktorí sú ešte pred penziou, sa pozerá ako na mladé 
nádeje.“ Niektorí zastávajú názor, že zabraňuje prílevu 
nových myšlienok, ktoré by flexibilnejšie zodpovedali 
požiadavkám 21. storočia. Podľa odborníkov má táto 
absencia na svedomí, že sa klub neposúva dopredu. Ďalej sa 
navrhovalo, aby organizácia nezostala iba pri exporte 
svojich poznatkov, ale aby sa sama učila od iných kultúr. 
Názory sa objavili tesne na prahu nového milénia 
a objasňujú opodstatnenosť existencie tt30 (think tank 30) 
následne založenej v roku 2000, v ktorom sa na chode 
organizácie môžu podieľať aj mladšie ročníky. Vzápätí by 
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Národné združenia a ich rastúci počet mali požiadavku 
priučenia sa od iných kultúr vyriešiť. Pozornosti taktiež 
neujde luxus, v akom sa konferencie uskutočňujú. 
Odborníci nepopierajú, že možno ide o vedľajšiu tému, ale 
rozhodne klubu nepridáva na dôveryhodnosti. „Keď sme 
totiž naozaj presvedčení, že Západ príliš márnotratne 
zaobchádza so svojim zdrojmi, nemali by sme ešte 
dodatočne zvyšovať nezmyselnú spotrebu.“ 
Objavili sa dokonca i názory, ktoré navrhujú rozpustenie 
klubu. „Aby rozptýlili pochybnosti o zmysle vlastnej 
existencie, členovia Rímskeho klubu hľadajú nové témy a 
rýchlo ich aj nachádzajú: okrem ekológie je to 
predovšetkým problém biedy. A aby si boli celkom istí, že 
neprepásli ducha doby, tak k tomu pridávajú aj 
diskrimináciu handicapovaných a žien, pričom 
pozorovateľovi neujde, že ženy a handicapovaní sú zaradení 
do tej istej kategórie a hovorí sa o nich jedným dychom.“ 
Kritika býva často tvrdá a podľa nej by si niektorí 
pomysleli, že táto mimovládna medzinárodná organizácia 
svoj vrchol pôsobnosti už zažila.... Áno, svoj najväčší 
prínos predstavil v 70. rokoch minulého storočia, keď ako 
jedna z prvých organizácií poukázala na potenciálne hrozby 
hospodárskeho rastu  a nadmernej konzumácie, ak sa 
situácia náhle nezmení. Pravdou ale zostáva, že od začiatku 
nového tisícročia prešiel reformou a posilnený vo svojej 
pôsobnosti  predstavil nový program s názvom A new path 
for the world development. Zaoberá sa hlavnými výzvami 
dnešnej doby a prebieha v rokoch 2008 – 2010, v rámci 
ktorých sa uskutoční päť stretnutí najlepších expertov. Klub 
stále nachádza zmysel vo svojej existencii a pôsobnosť 
v dvadsiatom prvom storočí označuje ako nový začiatok. Sú 
to predovšetkým globálna nerovnosť, dôsledky globálneho 
otepľovania a nadbytočná spotreba prírodných zdrojov, 
ktoré predstavujú hlavné body zamerania Rímskeho klubu 
v tomto storočí a potvrdili správnosť ich základných 
pohľadov a názorov. (Neobmedzená spotreba je pre svet 
hrozbou a nemôže sa ďalej takto uskutočňovať). V dnešnej 
dobe sú médiá preplnené stovkami správ o ekologických 
problémoch. Ale zdá sa, že to nestačí. V informovanosti 
spočíva veľký potenciál. Už len samotná vedomosť 
a identifikácia problému je prvý krok k jeho riešeniu. A to 
nám Rímsky klub poskytuje. Na jeho internetovej stránke sa 
dozvieme o všetkých jeho činnostiach a problémoch, ktoré 
svet sužujú. 
tt30 predstavuje skrátenie dvoch slov think tank. Ich 
význam môžeme do slovenčiny doslovne preložiť ako 
mysliaci tank. Tank pravdepodobne preto, lebo je tvorený 
nezávislými a dynamickými ľuďmi vo veku okolo 30 rokov, 
ktorí sa zaujímajú o svetové problémy. tt30 je vlastne 
svetové fórum pôsobiace pod záštitou Rímskeho klubu. So 
svojím zakladateľom prirodzene zdieľa rovnaké princípy 
a vyznáva tie isté hodnoty. Funguje predovšetkým vo forme 
virtuálnych stretnutí a diskusií. Každoročne sa však 
uskutočňujú stretnutia a tie predchádzajúce sa konali 
v mestách ako Hamburg, Valencia, Rím, Amman či Abuja.  
 

Laura Meričková, štud. 3. roč. FMV EU v Bratislave 

 Európska únia 

Energetická politika EÚ 
. 
 Európa po stáročia mala 
deficit vlastných surovinových 
a energetických zdrojov. Tento deficit 
viedol ku koloniálnej expanzii 
európskych štátov a jeho riešenie 
záviselo od ich aktuálnej imperiálnej 
pozície. Snaha o ovládnutie 
surovinových a energetických zdrojov 
planéty a zabezpečenie dominantnej 
pozície na trhu v nadregionálnych rozmeroch je prioritou 
politiky globálnych hráčov  dodnes.   
Napriek svojmu strategickému významu nenájdeme 
energetickú politiku EÚ medzi jej prioritnými spoločnými 
politikami, pri ktorých orgány Únie vládnu exkluzívnymi 
kompetenciami, ktorých sa národné vlády v prospech nej 
vzdali, ale  medzi koordinovanými politikami EÚ. U tejto 
skupiny hospodárskych politík národné vlády prenášajú na 
spoločnú úroveň len časť svojich kompetencií. V praxi to 
zodpovedá takej forme spolupráce, že na komunitárnej 
úrovni sú stanovené štandardy na princípe najmenšieho 
spoločného menovateľa, záväzné pre všetky členské krajiny 
(ČK), ale s možnosťou prísnejších národných predpisov, ak 
sa tým nenaruší integračný proces. Zabezpečenie 
energetických zdrojov pre Úniu predstavuje široké spektrum 
energetických nosičov, preto sa dlho neuvažovalo s vyššou 
mierou integrácie v tejto oblasti. Neuvažovalo sa o tom ani 
v maastrichtskej zmluve. Až do polovice 90-tich rokov 
minulého storočia zabezpečovali kooperáciu ČK v tejto 
oblasti sektorové združenia. V praxi bola energetika riešená 
ako mnohorozmerný fenomén a pokrývalo ju viacero iných 
politík v rámci Únie, ako sú spoločná obchodná politika, 
hospodárska súťaž, transeurópske siete a ekologická 
politika. 
Pôvodné ciele energetickej politiky sú platné prakticky až 
dodnes. Ich zámerom bolo v čo najkratšej dobe zabezpečiť 
modernizáciu výroby a zlepšenie jej kvality, dodávky uhlia 
a ocele za rovnakých podmienok, a vyrovnávanie pokroku 
pre zlepšovaní životných podmienok pracujúcich. 
Prvým krokom ES/EÚ v rámci energetickej politiky  bola 
kooperácia a koordinácia v rámci Montánnej únie 
(Európske spoločenstvo uhlia a ocele) a následne 
spolupráca v rámci Euratómu. Táto spolupráca sa javila 
dlhú dobu ako postačujúca a vyššia koordinácia 
energetickej politiky bola presadená až v amsterdamskej 
zmluve. 
V prvom období bola Únia zameraná na využitie tradičných 
fosílnych zdrojov energie, neskôr na jadrovú energetiku. 
Zároveň sa na národnej úrovni rozvíjala aj hydroenergetika, 
ale tá nepatrí medzi koordinované politiky.  
V priebehu 50. rokov sa svet  i Európa v energetike 
preorientovala na priemyselné využitie ropy, ktorej 
spracovanie bolo efektívnejšie. Keďže ropa v západnej 
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Európe nebola, bola za výhodných podmienok dovážaná 
najmä z blízkeho východu. V dôsledku zvýšenej spotreby 
ropy sa koncom 50. rokov začal prejavovať v rámci 
Montánnej únie previs ponuky uhlia nad dopytom, čo viedlo 
k prvej vážnej kríze. 
Výraznejšie prehodnotenie energetickej politiky sa týkalo 
ropy v dôsledku ropných šokov v rokoch 1973 a 1979. 
Zmeny v energetickej politike nastali v smere energetickej 
diverzifikácie ropných zdrojov (dodnes platný cieľ),  
v diverzifikácii typov energetických zdrojov, vrátane vývoja 
alternatívnych energií,  vo vlastnej ťažbe a rozvoji 
nadväzujúcich odborov (Veľká Británia, Holandsko 
a čiastočne Dánsko),. Týkalo sa to ekonomickej efektívnosti 
ťažby, návratnosti investícií, nákladov na úpravu pri 
spracovaní, lebo severomorská ropa má iné chemické 
zloženie ako stredomorská, na hodnoty ktorej boli nastavené 
všetky západoeurópske  technológie. Energetická 
problematika bola aj v tomto období považovaná za 
národnú záležitosť a tak aj bola riešená. Na komunitárnej 
úrovni sa však riešilo obmedzovanie spotreby energií na 
znížení exportnej závislosti, keď podiel ropy v roku 1973 
predstavoval 67% na celkovej spotrebe energií v ES a na 
konci 80. rokov len 45%. ES sa usilovala o úspory energií 
výstavbou jadrových elektrární a udržanie, prípadne 
opätovné rozšírenie ťažby pevných palív, často otváraním 
už zakonzervovaných baní. Následkom bolo zhoršenie 
životného prostredia a následná ekologická kríza v západnej 
Európe. Ani za tohto stavu sa nepodarilo presadiť 
koordináciu energetických aktivít, lebo pre niektoré štáty 
bol individuálny prístup stále výhodnejší. 
Rada ES iniciovala vypracovanie zásad koordinovanej 
energetickej politiky až v roku 1983. Formulované boli však 
až v roku 1986 s horizontom do roku 1995. Týkali sa 
opätovného zvýšenia podielu tuhých palív, súčasne so 
stabilizáciou podielu zemného plynu a atómovej energie. 
Zároveň bol kladený dôraz na vyššie bezpečnostné 
štandardy na prevádzku jadrových elektrární (po 
černobyľskej havárii).  V otázke jadrovej bezpečnosti majú 
ČK úplne odlišné stanoviská. Škandinávske štáty, Nemecko 
a Rakúsko sa rozhodli pre bezjadrovú budúcnosť, čo 
znamená demontáž jadrových elektrární do roku 2010 a stop 
stav pre ďalšie projekty. Výnimkou bolo v rozhodnutie 
Fínska v roku 2002 o výstavbe ďalšieho jadrového reaktora, 
kvôli zníženiu záťaže na tamojšie životné prostredie. Oproti 
ním stojí predovšetkým Francúzsko, kde štátny jadrový 
monopolný podnik Elektricitè de France vytvára 80% 
podiel na celkovej výrobe energetického sektoru. Medzi 
Francúzmi panuje v tejto oblasti vysoký spoločenský 
konsenzus, lebo podľa nich zaťažujú životné prostredie 

menej ako vodné elektrárne. Práve takáto rozdielnosť 
názorov je dôvodom individuálneho prístupu v energetike 
a neochote k harmonizácii. 
V roku 1991 bol urobený pokus o intenzívnejšiu spoluprácu 
a bola podpísaná Európska energetická charta. Na ňu 
nadväzuje Dohovor k Európskej energetickej charte 
podpísanej v decembri 1994 medzi 45 európskymi štátmi. 
Dohovor stanovuje podmienky výmeny energií, pravidlá 
súťaže, ochrany životného prostredia a týka sa aj dopravy, 
tranzitu a investičnej činnosti. 
Až v roku 1994 boli Radou ministrov formulované ciele 
energetickej politiky prostredníctvom tzv. Zelenej knihy „O 
energetickej politike EÚ“. Jej ciele možno rozdeliť do troch 
skupín: 
zabezpečiť plynulosť dodávok energií pri maximálne 50% 
importnej závislosti; 
integrovať a liberalizovať trhy s energiami; 
prepojiť ciele energetickej a ekologickej politiky. 
Väčšina ČK EÚ dospela k názoru, že v najbližšej 
budúcnosti bude stále závislá na dovozoch energií a pre 
trhové negociácie je efektívnejší koordinovaný postup. 
Politické a strategické dôvody viedli EÚ k prijatiu opatrení, 
ktoré by mali diverzifikovať závislosť na dovozoch 
a zabezpečiť plynulejšie dodávky. To sa premietlo do 
programu TEN, v roku 1995 bola podpísaná dohoda so 
Stredomorím, ktorá sa má dotýkať aj posilnenia dodávok 
ropy a zemného plynu zo severnej Afriky a v októbri roku 
2000 bola podpísaná dohoda o strategickom partnerstve 
s Ruskom, ktorá rieši tiež otázku dodávok ruskej ropy na 
európsky trh. V súvislosti s vyhlásením Lisabonskej 
stratégie bol vyhlásený aj program energetickej politiky EÚ 
do roku 2010 – tzv. Európsky priestor energií, v novembri 
2000. Tento projekt znamená jednostrannú  implementáciu 
Kjótskeho protokolu Úniou. V rámci energetickej politiky 
zaznamenávame v júli v roku 2002 zánik Montánnej únie, 
ktoré bolo založené na dobu 50 rokov. Počas tohto obdobia 
sa podarilo liberalizovať trh s uhlím a ropu v EÚ, stále sú 
však problémy na trhu s elektrinou a plynom. Ako veľký 
úspech je hodnotené zjednotenie energetických sietí. Od 
októbra 2004 funguje v Európe jednotná energetická 
sústava, vrátane balkánskych krajín.  
Snaha veľmocí a nadnárodných energetických spoločností 
o dominantný vplyv na svetové ložíská energetických 
surovín a tranzitných ciest prináša stále nové problémy 
a úlohy na riešenie strategickej závislosti Európy na 
dovozoch energií (plynová kríza v roku 2006 a začiatkom 
roku 2009) a stále kladie akcent na vyššiu zdrojovú 
diverzifikáciu energetických surovín EÚ. 

Ing. Ivan Milko, PhD 
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