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Na začiatku nastupujúceho roka 2009  
želáme všetkým našim čitateľom, 
členom a sympatizantom   
Nezávislého združenia ekonómov 
Slovenska pri dobrom zdraví veľa 
úspechov  a pohody. 
 Prvého januára si 
pripomíname vstup  Slovenskej 

republiky do 16. roka jej obnovenej samostatnosti.  Zároveň 
aj to, že prvým januárom končí  bez jedného z dôležitých 
znakov svojej identity – slovenskej  koruny. 
O to, aby mohla vzniknúť a pôsobiť doma aj 
v medzinárodných vzťahoch sa snažili najlepšie sily nášho 
národa spolu so všetkými, ktorí chcú s nami v dobrom, ako 
rovný s rovným spolunažívať.  Aj naše združenie sa na 
týchto snahách aktívne podieľalo a bránilo ju v prvých 
mesiacoch jej krehkého nástupu. V  apríli 2007 sme 
uvažovali s kompetentnými odborníkmi /S. Kozlík, I Barát 
ai./ ako sa pripraviť na jej záver a s prechodom do eurozóny 
nedať zabudnúť na našu identitu aj prostredníctvom novo 
prijímanej meny – e u r a. Dôležité je, že na minciach eura 
budú aj tri také, ktoré ponesú typické znaky našej identity: 
štátny znak – dvojramenný kríž, Bratislavský hrad a Kriváň. 
Tak dostanú  znaky našej identity širšie pole pôsobnosti ako 
mala naša koruna - v ekonomickej zóne s 323 miliónmi 
obyvateľov. To a presvedčenie, že jej stopa sa uchová i do 
budúcnosti uľahčuje lúčenie s našou korunou .  
 Do nového roka vstupujeme aj s očakávaním 
významných aktivít doma aj vo svete. Naša ekonomika sa 
bude potykať nielen s energetickými problémami ale aj so 
silnejúcimi dôsledkami finančnej krízy, ktorá prerastá do 
širšej ekonomickej i spoločenskej polohy dlhodobého 
charakteru. Nárast nezamestnanosti bude zužovať rozvojové 
zámery i prostriedky na vedu a výskum a na sociálnu 
oblasť. To sa môže odraziť na účasti a výsledku 
prezidentských volieb  i iných prejavoch v našej ekonomike 
a spoločnosti. 
 Svetová ekonomika a spoločnosť sa na začiatku 
tohto roka nachádza v očakávaní možných posunov po 
nástupe nového prezidenta USA. Predovšetkým pri riešení 
bezpečnostných problémov v Iraku, Afganistane, na 
Blízkom Východe  ale aj v očakávaní zásadných krokov 
prvej svetovej mocnosti v riešení globálnej ekonomickej 
krízy  a ďalších sociálnych a ekologických problémov 
s globálnym dosahom. 
 O uvedených a ďalších dôležitých otázkach sa 
budeme s vami, vážení naši čitatelia , deliť o naše názory 
a radi privítame aj vaše príspevky, aby sme čo najviac 
zvyšovali úroveň našich  SILOČIAR. 

 
 Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 
 

 
 
 

Úvodné slovo Ekonomický komentár 

Dopad zavedenia eura na finančné vykazovanie podniku 
 

Od 1. januára 2009 sa stala Slovenská republika 
zavedením eura ako zákonného platidla v poradí už 
šestnástou krajinou eurozóny. Jednoznačne najpozitívnejší 
vplyv tohto historicky významného kroku je na stabilizáciu 
obchodných vzťahov so zahraničím, a to predovšetkým 
s členskými štátmi Európskej únie. V súčasnosti zavedenie 
eura ovplyvňuje v rámci každého podniku celý podnikový 
informačný systém a systém finančného vykazovania. 
Významnými zmenami prechádza vedenie účtovníctva, 
systém správy daní a poplatkov, platobný styk, mení sa 
spôsob výpočtu kurzových rozdielov a samozrejme je 
potrebné zostávajúce Slovenské koruny zameniť za eurá, 
a to v komerčných bankách: 

- bankovky najneskôr do 31.12.2009, 
- mince do 30.6.2009  

V Národnej banke Slovenska: 
- bankovky neobmedzene, 
- mince do 31.12.2013  

Počas prvých šestnástich dní platí na Slovensku duálny 
peňažný obeh slovenskej koruny a eura. V priebehu roka 
2009 platí aj naďalej povinnosť duálneho zobrazovania cien 
avšak za hlavnú menu sa už považuje Euro a za 
informatívnu menu Slovenská koruna, čo je potrebné odlíšiť 
aj pri zobrazovaní cien tovarov a služieb smerom 
k občanovi, pretože počas roka 2008 bol systém duálneho 
zobrazenia ceny opačný. Predmetom duálneho zobrazovania 
je peňažná suma uvádzaná na účtovných dokladoch, ktoré 
slúžia ako doklad o peňažnom plnení vyhotovený pre 
konečného spotrebiteľa (fyzická osoba nepodnikateľ), 
pričom peňažná suma je konečná cena výrobkov, tovarov, a 
služieb alebo prác, ktorá má byť uhrádzaná. Účtovná 
jednotka v období duálneho zobrazovania účtuje len 
o peňažnej sume v zákonnej mene do 31.12.2008 o sume 
v slovenských korunách a od 1.1.2009 vrátane o sume 
v eurách. 

Od zavedenia eura sa začal na Slovensku používať 
kurz Európskej centrálnej banky. Zmenu, ktorá týmto 
nastala, je možné opísať tak, že pri doposiaľ používanom 
kurzovom lístku vyhlasovaným Národnou bankou 
Slovenska bolo vyjadrované koľko Slovenských korún bolo 
potrebné vynaložiť za jednotku zahraničnej meny. Na 
zúčtovanie platby sa použil kurz NBS zo dňa uskutočnenia 
účtovného prípadu. Na kurzovom lístku vyhlasovanom 
Európskou centrálnou bankou je vyjadrené koľko jednotiek 
cudzej meny je potrebné vynaložiť na nákup jedného eura, 
pričom na zúčtovanie účtovného prípadu sa použije kurz 
z predchádzajúceho dňa vyhlásený po 14:00 hodine. Pokiaľ 
by nastal prípad, že v kurzovom lístku Európskej centrálnej 
banky by sa potrebný kurz nenašiel, podá informáciu 
o hľadanom kurze Národná banka Slovenská. To znamená, 
že majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava 
účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom 
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určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo 
Národnou bankou Slovenska.  

Účtovná jednotka (podnik), ktorá má účtovné 
obdobie kalendárny rok zostavuje k 31.12.2008 riadnu 
účtovnú závierku. Podniky, ktoré majú účtovné obdobie  
hospodársky rok (tzn. dátum ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka môže byť iný ako posledný deň 
v kalendárnom roku)., účtovné obdobie kratšie ako 
kalendárny rok z dôvodu zmeny účtovného obdobia, 
prípadne podniky v konkurze alebo v likvidácii zostavujú 
k 31.12.2008 priebežnú účtovnú závierku v rozsahu riadnej 
účtovnej závierky. Majetok a záväzky sa v účtovnej 
závierke zostavenej k 31.12.2008 prepočítavajú z cudzej 
meny na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou 
bankou Slovenska. Majetok, ktorý znie k 31.12.2008 na 
euro sa prepočíta na slovenské koruny konverzným kurzom 
s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov. Prijaté a 
poskytnuté preddavky vyjadrené v slovenskej mene aj v 
cudzej mene sa neprepočítavajú; ostávajú ocenené kurzom 
dňa uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky 
vyjadrenej v inej cudzej mene sa prepočítajú kurzom NBS. 
Kurzový rozdiel vzniknutý z prepočtu majetku a záväzkov 
vedených v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka (31.12.2008) sa účtuje podľa platných 
postupov účtovania (kurzový zisk, kurzová strata). 

V daňových priznaniach, ktoré sa týkajú 
zdaňovacích období končiacich pred dňom zavedenia eura, 
sa peňažné údaje vykazujú v slovenských korunách. 
Vyplývajúcu daňovú povinnosť daňový subjekt zaplatí 
správcovi dane v eurách po prepočte konverzným kurzom. 
Na podávanie daňových priznaní sa použijú tlačivá, ktoré 
platili pre príslušné zdaňovacie obdobie. V novele zákona 
o daní z pridanej hodnoty je od 1.1.2009 stanovený obrat 
pre registráciu zdaniteľných osôb podľa smernice Rady 
2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty 
vo výške 35 000 EUR. Zdaniteľná osoba, ktorá do konca 
decembra 2008 dosiahne obrat pre registráciu platiteľa dane 
z pridanej hodnoty 1,5 mil. SKK, je povinná podať žiadosť 
o registráciu pre daň do 20. januára 2009, pričom nemusí 
vykonať prepočet zo slovenskej meny na euro. Zdaniteľná 
osoba, ktorá má obraty pred 1. januárom 2009 a nedosiahla 
do konca decembra 2008 obrať 1,5 mil. SKK, na posúdenie 
vzniku registračnej povinnosti podľa obratu dosiahnutého 
k 31. januáru 2009 alebo aj neskôr, započíta do obratu 
35 000 EUR aj obrat dosiahnutý v kalendárnych mesiacoch 
roku 2008, pričom tento obrat v slovenských korunách 
prepočíta na euro konverzným kurzom. Postup pri 
vystavovaní faktúr: V prípade, že bol dodaný tovar 30. 
decembra 2008, daňová povinnosť vznikne 30. decembra 
3008 a platiteľ dane vystaví faktúru do 15 dní od dodania 
tovaru, tzn. do konca roka 2008 alebo začiatkom roku 2009. 
Ak dôjde k situácii, že faktúra bola vystavená po zavedení 
eura v mene euro, údaje o základe dane a výške dane sa vo 
faktúre uvedú v mene euro aj v slovenskej mene. Pokuty 
a sadzby spotrebných daní sa k 1. januáru 2009 
prepočítavajú na menu euro konverzným kurzom. 

Ing. Juraj Strempek 

 
 
 

Rezervované pre makroekonomiku 

Riziko štátneho rozpočtu na rok 2009-čerpanie 
prostriedkov z Európskej únie. 

 
 Na úvod treba poukázať na 
skutočnosť, že celková stanovená 
výška príjmov z rozpočtu EU v ŠR na 
rok 2009 nie je reálne postavená. 
Predpokladaný výpad v príjmovej 
časti môže dosiahnuť až 40 mld Sk! 
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že veľmi 
nereálne bol postavený už plán na rok 
2008, keď plánovaná výška príjmov 
35,9 mld Sk sa splnila len na 25,2 mld Sk, čiže hlboké 
neplnenie až 10,7 mld Sk.  
 Pre SES-NEZES  je popri iných dôležitých úlohách, 
ktoré sú súčasťou hospodárskej politiky Vlády SR v centre 
pozornosti aj súčasný rozvoj vedy, výskumu, inovácii a 
vzdelávania v súlade so zámermi Lisabonskej stratégie. Ak 
sa má dnes naplniť deklarovaná neoddeliteľnosť vedy 
a vzdelávania, je potrebne sa zaoberať aj správnym 
využívaním nastavených  finančných tokov.  
 V uplynulých rokoch to boli hlavne nie malé 
prostriedky zo štrukturálnych fondov z Európskej únie 
v rámci programovacieho obdobia 2004-2006. S veľkým 
prekvapením sme sa pozastavili pri posudzovaní 
zverejnenej správy SITA z 8.1.2009 zo zdroja MF SR, že 
Slovenská republika čerpala ku koncu minulého roka , ktorý 
bol konečným rokom programovacieho obdobia 2004-2006 
prostriedky na 91,98%. Z celkovej alokácie pritom zostalo 
nevyčerpaných 94,8 mil €, 2,86 mld Sk. Najviac sa 
nečerpalo v rámci operačného programu Ľudské zdroje 39,6 
mil €, 1,2 mld Sk. V tomto programe je veľký podiel, 
taktiež aj na programe JPD cieľ 3, ktorý sa tiež nečerpá 
prostriedkov na vedu, výskum, vzdelávanie a inovácie. 
 Tato nepriaznivá situácia  sa bohužiaľ prehlbuje 
ešte viacej pri nečerpaní štrukturálnych fondov v rámci 
druhého programovacieho obdobia 2007-2013 podľa 
informácie z rokovania Vlády SR z decembra 2008. V 
rámci tohto programového obdobia, v niektorých oblastiach 
nie sú schválené žiadne projekty. Prvé dva roky druhého 
programového obdoba sú v čerpaní finančných prostriedkov 
prakticky blízko jedného percenta.  
 To sa deje napriek tomu, že príslušné ministerstva 
mali možnosť na základe vládneho uznesenia z roku 2007 
personálne dobudovať svoje kapacity aj s finančnou 
stimuláciou pre úspešne čerpanie týchto prostriedkov. 
Vzniká tak otázka o kvalite manažmentu a manažovaní 
implementácie štrukturálnych fondov.  
 Na tento rok je plánovaných v ŠR čerpanie 
z rozpočtu EU 1 882,7 mil €, tj. 56,7 mld Sk. V novom 
programovacom období, ktorého sa to týka, boli pre 
Slovensko alokované presne finančné čiastky čerpania 
z fondov EU. V roku 2008  zazmluvnené čerpanie na úrovni 
399,4 mil € tj. 12mld Sk sa čerpalo len cca 3%. Keď 
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budeme predpokladať, že z uvedenej čiastky sa v roku 2009  
vyčerpá 50%, keďže ide o viacročný zmluvný proces 
čerpania, tak sa dostaneme na čerpanie 6 mld Sk. 
Predpokladane zazmluvnenie na rok 2009 podľa MF SR je 
1 4615,5 mil€, t.j. 44 mld Sk sa bude čerpať odhadom podľa 
analógie roka 2008 na úrovni optimistických 10 % 
a dočerpajú sa prostriedky na základe predpokladanej 
výnimky z Bruselu z prvého programovacieho obdobia 
2004-2006, tak čerpanie prostriedkov z rozpočtu EU v roku 
2009 možno očakávať v rozsahu 15-16 mld Sk. V ŠR na rok 
2009 je zahrnutých spomínaných 56,7 mld Sk. Očakávané 
neplnenie ŠR na rok 2009 tak predstavuje rozdielom cca 
40mld Sk.  
 Tak ako v úvode bolo konštatované, nereálne 
plánovanie v ŠR pretrváva z roku 2008 do roku 2009. Pri 
pokračovaní tejto tendencie bude v polovici 
programovaného obdobia 2007-2013 čo je termín 30.6.2010 
zhodou okolnosti aj termín volieb a formovania novej vlády 
čerpanie prostriedkov z EU 11,36 mld € sotva 10%! a to už 
nebude len hospodársky ale aj politicky  problém. 
 Pri narastajúcej finančnej kríze, ktorá výrazne 
pôsobí na ostatné príjmové časti ŠR nečerpanie 
prostriedkov z rozpočtu EU je veľmi vážny problém nielen 
v ŠR na rok 2009, ale aj vo vecnej stránke, ako už bolo 
spomínane na príklade vzdelávania, inovácie, vedy 
a výskumu. 
 Za danej situácie, keď ministerstva ako riadiace 
organy určene Vládou SR postupujú pri čerpaní  eurofondov 
dlhodobo liknavo sa ukazuje potrebné, aby vláda 
prostredníctvom úradu vlády, alebo špeciálne vytvoreného 
poradného organu koordinovala a kontrolovala proces 
čerpania prostriedkov z EU a neprenechala to na základe 
doterajších skúsenosti len na ministerstva! V dôsledku 
hospodárskej krízy by bolo veľmi žiaduce využiť 
prostriedky z EU čim skôr a nečakať do konca 
programového obdobia v roku 2013. 

 Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 
 
 

 
Hodnotenie rozvojovej pomoci 

1. časť 
Na rozvojovú pomoc sa podľa kritérií OECD ročne 

vynakladá viac ako 120 mld. USD. Kým na jednej strane 
proponenti rozvojovej pomoci vyzývajú k väčším objemom 
takto alokovaných prostriedkov a k dodržiavaniu prijatých 
medzinárodných záväzkov čo do výšky pomoci ako podielu 
vlastného HNP, ozývajú sa stále častejšie aj hlasy 
argumentujúce neefektívnym používaním a plytvaním 
týchto prostriedkov pre rozličné dôvody uberajúce 
kredibilitu rozvojovej iniciatíve. Vyhodnocovanie 
rozvojovej pomoci ponúka významný nástroj pre 
revidovanie platnej koncepcie a stratégie poskytovania 
rozvojovej pomoci, dokáže ponúknuť odpoveď na otázku 
efektivity pomoci a v konečnom dôsledku aj jej 
opodstatnenosti. Článok ponúka analýzu problematiky 

vyhodnocovania rozvojovej pomoci z pohľadu prístupov, 
zainteresovaných subjektov, časového uplatnenia a druhov 
hodnotenia. 
1. Dva prístupy k prínosom vyhodnocovania rozvojovej 

pomoci 
Otázka hodnotenia a vyhodnocovania rozvojovej pomoci 
stojí od začiatku pred teoretickým problémom dichotómie 
dôvodov pre takúto činnosť. Sú to zdanlivo súperiace úlohy, 
ktoré by malo hodnotenie rozvojovej pomoci spĺňať. Na 
jednej strane je to odôvodnenosť poskytovania rozvojovej 
pomoci a na strane druhej je to schopnosť poučenia sa zo 
získaných skúseností. Podľa prvej z funkcií 
vyhodnocovania rozvojovej pomoci by jej hlavným 
zmyslom mala byť schopnosť odpovedať na otázku, či je 
rozvojová pomoc ako nástroj podpory rozvoja účinná 
a nakoľko je rozvojová pomoc v takomto snažení efektívna. 
Podľa druhej spomenutej funkcie vyhodnocovania 
rozvojovej pomoci by takáto činnosť nemala byť 
samoúčelná, ale mala priniesť na základe vyhodnotenia 
úspešných a neúspešných postupov poučenie do budúcnosti 
s cieľom vylepšiť alebo zmeniť jednotlivé prístupy po vzore 
úspešných stratégií. 
Táto dichotómia nie je náhodná a opiera sa o postoje 
jednotlivých subjektov zainteresovaných na rozvojovej 
pomoci resp. aktivitách s ňou spojených. Pravdepodobne 
najhlavnejším subjektom v zmysle rozriešenia uvedenej 
dichotómie vyhodnocovania rozvojovej pomoci je samotná 
rozvojová agentúra v pozícii realizátora rozvojovej pomoci. 
V tejto polohe rozvojová agentúra nemusí riešiť otázku 
vlastného financovania a je preto zameraná hlavne na 
kontinuálny proces zdokonaľovania vlastných postupov. Jej 
hlavným záujmom na hodnotení rozvojovej pomoci je 
schopnosť vyvodenia dôsledkov z úspešnosti rozvojových 
projektov s cieľom poučenia sa do budúcnosti. 
Vyhodnocovanie rozvojovej pomoci má z tohto pohľadu 
predstavovať kľúč k úspešnému koncipovaniu rozvojových 
stratégií a robiť ich lepšími. 
V kontraste k tomuto prístupu stojí zdanlivo na opačnej 
strane subjekt disponujúcimi finančnými a inými zdrojmi 
pre rozvojovú pomoc. Mechanizmus poskytovania 
rozvojovej pomoci je totiž založený prevažne na transfere 
vlastných finančných a kapitálových zdrojov rozvinutých 
štátov do rozvojových štátov, čím predstavuje de facto 
realokáciu svojich daňových príjmov mimo svojho územia. 
Používanie vlastných zdrojov pre účely tretích subjektov 
musí byť obhájiteľné nielen z pohľadu motívov resp. 
zámerov či konkrétnych cieľov sledovaných poskytovaním 
rozvojovej pomoci, ale aj z pohľadu účinnosti a reálnych 
efektov vynakladanej pomoci. Tieto subjekty budú preto 
zainteresované na vyhodnocovaní rozvojovej pomoci 
primárne z dôvodu dokazovania účinnosti a odôvodnenosti 
využívania svojich prostriedkov, hlavne v porovnaní 
s možnosťami ich prípadného efektívnejšieho využitia inou 
formou. Jedná sa o štátne pokladnice, parlamenty, vlády, ale 
aj rôzne mimovládne združenia zainteresované 
na problematike rozvojovej spolupráce a médiá. 

Medzinárodné ekonomické vzťahy 

 Ing. Michal Ščepán, FMV EU v Bratislave 
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Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA 
/1. časť/ 

 
Pred dvoma rokmi bol Barack Obama 
nenápadným senátorom zo štátu na 
americkom Stredozápade v prvom 
funkčom období, ktorý ohlásil záujem 
kandidovať na post prezidenta USA. 
Mnohí Američania pochybovali, že by 
Afroameričan, málo známy a so 
skromnou celoštátnou skúsenosťou, 
mohol zvíťaziť. Ako sa však odvíjala 

jeho predvolebná kampaň, preukázal, že má výrazné 
vodcovské schopnosti. Obama vodcovské schopnosti 
preukázal aj počas svojho preberania moci. Voľbou súperky 
z primáriek Hillary Clintonovej na post ministerky 
zahraničia a prekročením straníckych hraníc, keď si ako 
ministra obrany ponechal Roberta Gatesa, prejavil 
otvorenosť voči silným podriadeným. Veľké nádeje 
obklopujúce prezidentské pôsobenie B. Obamu sú 
predovšetkým priaznivé, pretože pripomínajú, že značná 
časť protiamerických nálad, ktoré sú po celom svete 
evidentné, nemusia trvať navždy. Tieto nádeje však pre 
Obamu predstavujú aj problém, pretože bude ťažké, 
dokonca v niektorých prípadoch nemožné, nesklamať 
verejné očakávania. Je zrejmé, že tak skoro nevznikne 
palestínsky štát a v najbližšej dobe sa nesformuje globálne 
klimatický pakt, nevzniknú nové obchodné dohody ani 
nepríde koniec chudoby, genocídy či chorôb. Dôvody sú 
hlbšie ako len prostý fakt, že veľké úspechy si vyžadujú čas 
a úsilie.  
Nastupujúcemu prezidentovi zväzujú ruky mimoriadne 
nepriaznivé okolnosti, v ktorých bude nevyhnutné, aby sa aj 
ostatné štáty viac činili, ak má byť stabilita a prosperita vo 
svete normou a nie iba výnimkou. Najvýraznejšie 
obmedzenie pre B. Obamu plynie zo stavu amerického 
hospodárstva. Len za posledné štyri mesiace ubudlo dva 
milióny pracovných miest. Trh bývania sa neprestáva 
rozpadávať, dolár sa neustále prepadá a americký HDP sa 
scvrkáva nevídaným tempom. Obama preto nebude mať inú 
možnosť než venovať mimoriadny podiel svojho času 
a pozornosti ozdravovaniu americkej ekonomiky. Sám 
pripúšťa, že kvôli tomu bude nútený odročiť splnenie 
niektorých svojich sľubov, ktoré prezentoval v kampani. 
Ďalšie obmedzenia pramenia z kríz, ktoré na nového 
prezidenta ešte len čakajú. Izrael a Palestína vedú vojnu 
nižšej intenzity. Situácia v Iraku sa zlepšuje, ale nie je ani 
zďaleka istá. Obama si bude musieť vybrať, či zaútočí na 
iránske jadrové zariadenia alebo sa zmieri s Iránom 
disponujúcim schopnosťou zostaviť onedlho vlastnú  
jadrovú zbraň. Afganská vláda v boji proti oživenému 
Talibanu stráca pôdu pod nohami. Pakistan, vlastník 
desiatok jadrových zbraní a hostiteľ najnebezpečnejších 
teroristov sveta, sa môže stať rozvráteným štátom a to isté 

platí pre nukleárne vyzbrojenú Severnú Kóreu. Mnohé 
z týchto výziev nie sú problémy, ktoré by sa dali riešiť, ale 
skôr prípady, s ktorými sa bude treba vyrovnať. 

Medzinárodné politické vzťahy 

Éra americkej unipolarity je nenávratne preč. Obama dedí 
svet, v ktorom je moc všetkých foriem (vojenská, 
ekonomická, diplomatická a kultúrna) rozptýlenejšia než 
kedykoľvek predtým. Bude sa teda musieť stretávať 
s hrozbami, slabosťami a nezávislými aktérmi, ktorí sa budú 
vzpierať americkej vôli a neskloniť sa pred ňou. Bez 
aktívnej pomoci ostatných budú všetky tieto ťažkosti 
komplikovať pôsobenie USA vo svete a tiež Obamove 
nádeje, že nesklame očakávania, ktoré sa doňho vkladajú. 
Obama však bude určite chcieť niektoré z týchto očakávaní 
splniť, preto ostatné štáty by sa mali pripraviť na americké 
žiadosti ale i nátlak. Na Čínu sa bude vyvíjať tlak, aby 
revalvovala menu (v súčasnosti držanú na umelo nízkych 
hladinách), čo zdraží čínske vývozy a zlacní dovozy z iných 
štátov (vrátane USA). Od Číny a ďalších rozvojových krajín 
sa tiež bude očakávať, že vykonajú svoj diel pre zníženie 
uhlíkových emisií a spomalenie globálnych klimatických 
zmien. Európske štáty by sa mali pripraviť na americké 
stimuly, aby urobili viac pre riešenie bezpečnostných 
ťažkostí v Afganistane. V hre je meno a význam 
Severoatlantickej aliancie vo svete, v ktorom sa zásadné 
bezpečnostné výzvy, ktorým Európa čelí, nachádzajú mimo 
priestoru NATO. 

Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

 
 
 

 

Osobnosti 

Leonid Hurwicz 
 
 V roku 2007 získali Nobelovu cenu za ekonómiu 
traja Američania – Leonid Hurwicz (narodený v Rusku), 
Eric S. Maskin a Roger B. Myerson. Cenu získali za prácu, 
ktorá položila základy teórie hľadania optimálnych 
mechanizmov slúžiacich k dosahovaniu želaných cieľov 
v rôznorodých oblastiach života. V krátkosti boli títo 
význační ekonómovia predstavení v čísle 10/2007. V tomto 
a nasledujúcich číslach si predstavíme jednotlivých 
laureátov podrobnejšie.  Svoju teóriu rozpracovali ešte v 70. 
rokoch minulého storočia. Teória patrí k teórii hier 
a zaoberá sa fungovaním trhu, o ktorom nie sú prístupné 
informácie v rovnakej miere pre jednotlivé subjekty. 
Najstarší z laureátov, 90-ročný Leonid Hurwicz, sa narodil 
v roku 1917 v Moskve a zomrel minulý rok v USA. Práve 
on zaviedol základy pre teóriu navrhovania mechanizmov 
na univerzite v Minneapolise v 70. rokoch 20. storočia. 
Poznatky tohto amerického vedca s ruskými koreňmi ďalej 
rozpracovali Eric S. Maskin na univerzite v Princetone 
a Roger B. Myerson na univerzite v Chicagu. 
 Hoci Hurwicz pochádzal z Mosky, obaja jeho 
rodičia boli pôvodom z Poľska, kam sa v roku 1919 vrátili 
(do Varšavy). Obaja boli učitelia, čo malo pozitívny vplyv 
na malého Leonida, ktorého matka, spolu s mladším 
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bratom, učila čítať, písať a počítať. Do školy sa tak dostal až 
vo veku 9 rokov. Jeho otec bol právnik, pričom vzdelanie 
mal až z parížskej Sorbonny. 
 V roku 1938 promoval na Varšavskej univerzite 
v oblasti práva, chcel pokračovať v otcových stopách. 
Okrem práva však navštevoval od druhého ročníka aj 
povinné kurzy ekonómie, o ktorú sa začal zaujímať viac ako 
o ostatné kurzy. Ako sám poznamenal, veril, že mnohé 
problémy na európskom kontinente boli spôsobené tým, že 
politici, ktorí riadili krajiny nerozumeli ekonomike (aj 
napriek dobrám úmyslom nemali schopnosti vyriešiť 
problémy). 
 Po začatí vojny sa v roku 1940 dostal do Chicaga, 
kde navštevoval prednášky L. von Misesa. Napokon sa mu 
podarilo získať prácu na MIT, ktorú mu ponúkol ďalší 
významný ekonóm – Paul Samuelson. Počas pôsobenia na 
MIT testoval hypotézu ako obchodníci stanovujú ceny 
svojich tovarov a služieb. 
 Čo sa týka teórie, Hurwicz ju opisoval ako dve 
rôzne hry v ekonomike – v rámci prvej všetci ľudia 
používajú len zákonné cesty. V rámci druhej, reálnej, však 
stratégia zahŕňa aj niektoré nelegálne ťahy. Preto treba 
podľa neho brať do úvahy stav, v ktorom budú chcieť hráči 
podvádzať a tento aplikovať na ekonomiku. 

Redakcia 
 
 

 

 
 

Udelenie Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2008 je 
výzvou pre programovanie novej výskumnej stratégie 

/1. časť/ 
 

Paul Krugman, profesor ekonómie na 
MTI v USA obdŕžal Nobelovu cenu za 
ekonómiu.  Pracuje a publikuje na poli 
medzinárodnej ekonómie. Je 
poradcom OSN, Svetovej Banky, 
MMF a Ministerstva zahraničných 
veci USA. Jeho krédom je, že kľúčom 
k pochopeniu lokálnych, 
regionálnych, celoštátnych aktivít  

i aktivít medzi národmi je ich priestorová lokalizácia. 
Osobitne presvedčivo sa to ukázalo v ére globalizácie 
a integrácie.  
Jeho dielo smeruje ku tvorbe novej ekonomickej teórie, 
ktorá spočíva na novej teórii rastu, novej teórii obchodu 
a novej teórii ekonomickej geografie .Ak sa má pochopiť 
smerovanie obchodu treba pochopiť princíp rastúcej 
návratnosti a ten si zasa vyžaduje pochopenie tvorby 
regionálnej ekonomickej koncentrácie a špecializácie 
 Klasická teória lokalizácie a teória obchodu 
vyzdvihovali tézu, že v podmienkach dokonalej 
konkurencie sa ekonomika štátov a regiónov zameriava na 
také aktivity, v ktorých dosahuje najvýraznejšie 
komparatívne výhody. Diferenciácia zdrojov, o ktoré sa 

opierajú komparatívne výhody, v podmienkach dokonalej 
konkurencie , určuje i smerovanie obchodu. 
 P. Krugman uznáva túto tézu, ale súčasne 
konštatuje, že mnoho štátov a regiónov má podobné 
komparatívne výhody a pritom obchodujú s podobným 
sortimentom tovarov. Ich obchodná aktivita je stimulovaná 
veľkosťou mierky  z aglomerovaného efektu koncentrácie a 
veľkosťou obchodu. Rastúca návratnosť z ekonomiky 
väčšej mierky zvyšuje zisky, pretože v aglomerácii klesajú 
transakčné a prepravné náklady. Svojím prístupom 
prekonáva tzv. Ricardovské zjednodušenie a tým i statické 
rovnovážne modely, ktoré sťažovali uplatňovanie 
dynamických rovnovážnych modelov a reflexívnosť 
historicko-georafického procesu. 
 Podstatná je tiež varieta tovarov a osobitý vkus 
spotrebiteľov. Napr. štáty vyrábajúce autá obchodujú s 
rôznymi typmi áut a nie sú naklonené monopolizovať 
výrobu celého sortimentu svojich komparatívnych výhod. 
 A. Scott (12) vyzdvihuje v aglomeráciách faktor 
tvorivosti. V mestských aglomeráciách sa koncentruje: 
kultúra, veda, inovatívne osobnosti, vznikajú nové formy 
práce a podnikania. Niektoré tovary majú taký vzťah k 
tradícii, že priťahujú nové investície pre zachovanie 
unikátnosti a získavajú aj ochranné značky svojich  
prístupov a výrobkov. 
 Obchod je ovplyvňovaný geografickým procesom  
unikátnosti a súčasne   ďalej profiluje  kontúry tejto 
unikátnosti. Názory 

 Výrobný profil a jeho osobitosti môžu vznikať aj 
ako následnosť náhody alebo šance. Ak sa vytvárajú 
predpoklady pre rast , odchýlku tvoriaci proces môže 
vyvolať veľké výrobné odlišnosti. Z malého stimulu, ktorý 
našiel v prostredí svoj rastový  zdroj sa môže vyprofilovať 
obchodná orientácia. 
 Aglomerácia vytvára externé výhody a priťahuje 
ďalšie nadväzné aktivity. Aglomerované efekty 
prostredníctvom kumulatívnej príčinnosti smerujú k 
formovaniu “ekonomických jadier”. Územie, ktoré nemá 
aglomeračné výhody, má nižšiu dynamiku a dostáva sa do 
polohy “okrajovosti” (periférie). 
Pozoruhodné je i vnímanie evolúcie lokalizačnej teórie. 
Modely prvej vývojovej etapy lokalizačnej teórie (J. H. von 
Thünen, A. Weber, W. Christaller, A. Lösh) zamerané na 
analýzu priestorovej organizácie špecializovaných socio-
ekonomických aktivít sa v druhej vývojovej fáze presúvali 
do abstraktnej matematizujúcej polohy (W. Isard, W. 
Bunge, G. Benko). V tretej vývojovej etape sa bádatelia 
opäť vracajú k empirickým výskumom a o tieto výskumy 
opierajú nové zovšeobecnenia (R. J. Chorley, P. Haggett, A. 
Scott). 
Terajšia štvrtá vývojová etapa spája geografickú 
usporiadanosť s ekonomickým rastom, s ekonomikou 
mierky a z výhodami externých úspor a indukovaných 
efektov. V popredí záujmu sú sily tvoriace aglomerácie (P. 
Krugman, J. Thisse, D. Harvey). 
 P. Krugman prepája do jednej kumulatívnej 
príčinnosti ekonomiku mierky, lokalizačnú teóriu, 
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transakčné a prepravné náklady, aglomeračný efekt a 
mechanizmus pôsobenia nedokonalej konkurencie. 
 Aglomeračný proces smeruje k formovaniu veľkých 
urbanizačných útvarov – metropol , prípadne až zonálnych 
urbanistických útvarov – megalopolisov (resp. europolisu).  
Vznikajú veľké rozdiely v  usporiadaní priestoru. 
Diferenciačný proces sa opiera o dva typy síl. Sú to: 
centripetálne sily 
centrifugálne sily. 
 P. Krugman ich skrátene označuje ako “PETALS” a 
“FUGALS”. 
PETALS sú dostredivé sily pôsobiace na vznik aglomerácií. 
Patria k nim nadväznosti dynamických kooperačných 
klastrov, gravitácia pracovných síl, trhy, spätné väzby z 
aglomeračných výhod a ďalšie. Obyčajne po dosiahnutí 
kritickej hranice veľkostnej mierky začína pôsobiť 
samoregulačný “ spillover”, ktorý poháňa spontánny rast 
aglomerácie. 
FUGALS sú odstredivé, centripetálne sily, ktoré 
zodpovedajú za rozptyl aktivít v širšom priestore, ako aj za 
nižšiu koncentráciu obyvateľstva. Sú to napr. malé prírodné 
zdroje, málo mobilné obyvateľstvo s nízkou kvalifikáciou a 
nízkym vzdelaním, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, 
absencia indukovaných efektov a pod. 
             V novej  rastovej teórii je fenomén rastu hnaný 
externými ekonomickými výhodami. Ak región alebo štát 
nevyužije výhody modernizácie a inovácie dostáva sa na 
nedynamickú trajektóriu a postupne sa mení na ekonomicky 
zaostávajúcu oblasť. V tom spočíva i  princíp rastúcej alebo 
klesajúcej návratnosti.  Modernizácia má  svoju vnútornú 
logiku a dynamiku .Stimuluje samu seba , v progrese 
i v zaostávaní . 
              Princíp rastúcej návratnosti stimuluje obchod a 
jeho špecializáciu. Stimuluje i vývoj ekonomicko-
geografickej štruktúry .Obchod viac využíva ekonomiku 
mierky, geografický priestor výhody aglomerácie . Sú to 
málo mobilné faktory, preto pôsobia príťažlivo na aktivity , 
ktoré potrebujú znižovať svoje transakčné a prepravné 
náklady. Kľúčovým faktorom novej ekonomicko-
geografickej teórie i novej teórie obchodu je rastová 
dimenzia . 
               Nová  teória geografickej ekonomiky používa  tie 
isté zásady pri výklade a analýze lokálnych priemyselne - 
urbanistických koncentrácií, pri vnútorných intra -
urbanistických diferenciácií, i pri veľkých medzinárodných 
jadrových regiónoch a periférnych zón. Nová teória 
preukázala vysokú prediktívnu schopnosť. Z troch súčastí 
novej ekonomickej teórie najväčšiu polemiku vyvoláva 
nová teória ekonomickej geografie. Svetová kríza a veľká 
monetárna nerovnováha a potreba jej riešenia odhalili, že 
bez rešpektovania reality priestoru našej planéty v ére 
globalizácie , už nemožno pochopiť a harmonizovať ľudské 
aktivity  s globálnymi planetárnymi silami . 
Éra globalizácie otvára problémy i  konflikty a žiada si 
nájdenie odpovede na situáciu ,ktorá nastala .  Napriek 
naliehavej potrebe nájdenia adekvátnej odpovede nemáme 
dnes vybudovanú informačnú bázu, ktorá by bola schopná 

splniť túto úlohu. Preto zaostávajú nielen odpovede, ale i 
regulačné stratégie. Zjednodušená predstava , že to za nás 
urobí trh vedie v súčasnom období k veľkému rozčarovaniu.  
       Ako sa vytvárala historická nerovnováha medzi 
Európou a ostatným svetom. Aká bola úloha priemyselnej 
revolúcie v tomto diferenciačnom procese. Európa zásluhou 
modernizmu - industrializmu vytvorila najdynamickejší 
makroregión Zeme a strhla na seba úlohu inovačného a 
mocenského jadra. Juh až donedávna zostával perifériou, 
ale najnovšie niektoré štáty Juhu zrýchlili svoj vývoj 
vytvorili vysoké prebytky svojich bežných účtov a dokonca 
vyvolali inverzný pohyb kapitálu  z rozvojových do 
rozvinutých štátov. 
       Udivujúcou vlastnosťou rozvojových krajín je 
existencia miliónových aglomerácií veľkomiest, obyčajne 
hlavných miest. Prečo sa vyvinuli takéto gigantické útvary v 
rozvojovom svete? 
 

Prof. RNDr.  Koloman Ivanička, DrSc. 
 
 
 
 

Z podnikateľskej sféry 

Pohľad podnikateľa na súčasný vývoj ekonomiky 
a spoločnosti  /Pohľad v období krízy/ 

/1. časť/ 
 
“Jedni hovoria, že podnikateľ je ako vlk, preto ho treba ako 
škodnú zničiť, 
Iní hovoria, že podnikateľ je ako dojná krava, preto ho treba 
dojiť, 
ale všetci zabúdajú, že podnikateľ je ako kôň, ktorý ťahá 
ťažko naložený voz.” 
     W. Churchill, 1921 
 
     V  svetovej ekonomike v súčasnosti prebieha výrazný 
pokles ekonomického rastu. Pokles, príp. zastavenie rastu  
/vykázať nulový ekonomický rast/ nazývame finančnou a 
ekonomickou krízou. Domnievam sa, že ekonomická kríza 
postupne prerastá do krízy hospodárskej a v mnohých 
štátoch prerastá do krízy sociálnej. 
     Krízu si uvedomuje dnes každá vláda, každý člen 
spoločnosti, či žije v USA, Číne, Japonsku, Indii, Rusku a 
EÚ. Menej je už jasné, aké sú príčiny krízy, dĺžka krízy, 
rozsah krízy. 
     Dovoľte mne ako strednému podnikateľovi sa zamyslieť 
nad príčinami vzniku krízy - nakoľko dnešná globálna 
finančno-ekonomická kríza je podľa môjho skromného 
názoru krízou hodnôt /ich nedodržiavanie/, krízou morálky. 
Vzťah medzi  trhovými hodnotami a spoločenskými 
hodnotami je dlhodobo narušovaný. Trhový fundamentalisti 
dlhodobo neberú spoločenské hodnoty na vedomie, 
tvrdením, že tieto hodnoty nachádzajú vyjadrenie v trhovom 
správaní. 
     Známi svetový ekonóm Adam SMITH - jeden zo 
zakladateľov liberalizmu - už pred dvesto rokmi kládol 
dôraz na vytváranie reálnych  hodnôt v reálnych miestach, 
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ktoré by konkrétnu spoločnosť aj kultúrno - duchovne 
obohacovali a rozvíjali /kniha - Bohatstvo národov/. Toto 
poslanie Adama Smitha sa postupne strácalo až sa úplne 
vytratilo zo spoločnosti. Pred desiatimi rokmi svetový 
politológ a poradca  mnohých zvolených prezidentov USA 
/naposledy Baracka OBAMU/ Zbycnev Bzezinsky povedal: 
“ Tomuto svetu nepomôže technika, tomuto svetu  
nepomôže ekonomika, tomuto svetu nepomôže politika, 
tomuto svetu pomôže morálka”. 
     Kapitalizmus zvíťazil vo svete, ale nemôžeme hovoriť 
ešte o víťazstve demokracie. Kapitalizmus je veľmi úspešný 
pri vytváraní  bohatstva, ale nezaručuje slobodu, 
demokraciu a vládu zákona. Pád komunizmu a náväzne 
nastolenie trhového hospodárstva v štátoch bývalého RVHP 
viedol často  I k spojenectvu  medzi vládou a 
veľkopodnikateľmi. Vonkajšie  zdanie demokratického 
procesu sa zachováva, no štátna moc sa často zneužíva v 
prospech úzkej skupinky súkromných záujmov. 
Najvypuklejšie je to vidno pri riadení verejného 
obstarávania. Dovoľte v tejto súvislosti  zacitovať nositeľa 
nobelovej ceny Oscara Arias Sancheza: “Netreba zabúdať 
na takmer neustály  odliv verejných prostriedkov na 
súkromné bankové účty štátnych a vojenských úradníkov” 
/Kostarika, október 1995/. 
      Rozpad bývalého  socialistického tábora /štáty RVHP/ 
veľmi prispel k zvýšeniu hrozby pre slobodu pre 
demokraciu a náväzne z toho vyplývajúce neduhy 
/korupcia, lobizmus, zastrašovanie, vydieranie a pod. / 
Adam Greenspan v knihe Věk turbulencii /2007/ o korupcii 
píše: “korupcia má obecný sklon existovať všade tam, kde 
vlády môžu rozdávať láskavosti alebo niečo predávať”.  
Nemožno zabudnúť, že kultúra národa hrá veľmi dôležitú  
úlohu v úrovni korupcie v spoločnosti /Dánsko, Fínsko, 
Švédsko, Estónsko.  Málokto si  uvedomil pri eufórii 
víťazstva nad totalitou - uzavretou spoločnosťou /vláda 
jednej strany, vláda jednej pravdy/, že spoločnosť  sa 
okamžite rozdelila na dva tábory. Jeden tábor tvorili 
robotníci, roľníci, technická inteligencia, právnici, lekári, 
ekonomická inteligencia, vedci - ktorí  všetci  na svojom 
stupni vedomia ovplyvňovali vedomosťami.  No tento tábor 
pre nástup potrebnej a tak dlho očakávanej otvorenej 
spoločnosti  mal dva hendikepy - prvý nemal dostatok 
kapitálu /financie/ a druhý, že mnohí schopní, pracovití  a 
nadaní ľudia boli členmi jedinej vládnucej strany v štáte. 
Druhý tábor tvorila čierna ekonomika, ktorá bola rozšírená , 
no majstrovsky príslušným štátom krytá 
Veksláci, vedúci obchodov /zelovoc, mäsiarstvo a pod./, 
vedúci benzínových púmp a pod. Táto skupina bola ako 
jediná  pripravená na trhový  fundamentalizmus /holandské 
dražby, fondy, privatizácia a pod. /. 
     Celá spoločnosť  nebola pripravená na privatizáciu  

jednak, že nebola žiadna svetová skúsenosť pri  prechode zo 
štátneho majetku na súkromný majetok. Tvorili sa za 
pochodu /bez skúseností/ nové zákony. Na základe týchto 
objektívnych skutočností nemohla byť  privatizácia 
spravodlivá. Neboli poznatky, skúseností - bol len pocit 
získania bezprácneho kapitálu. Kapitálu, ktorý je prvým  
predpokladom naštartovania trhového mechanizmu. 
Domnievam sa, že je zbytočné sa vracať k privatizácií - kto 
by ju nerobil /iná politická strana, ja, moji priatelia a pod./, 
vždy by bola nespravodlivá. Demokratické krajiny si veľmi  
nevšímali vývoj a vnútorné politické pomery   
 v rozpadávajúcom bývalom  socialistickom tábore, 
nevšímali si hodnotovú stránku, kto prevzal moc, nevšímali 
si veľmi zneužívanie moci v prospech  súkromných 
záujmov na úkor celej spoločnosti. Ochrana spoločnosti , 
spoločenského záujmu, bola, je a  bude úlohou každého 
príslušného národného štátu.  S rozšírením globálnych 
kapitálových trhov sa štátna  moc zákonite zmenšuje. 
     Súčasná svetová kríza má I kladnú stránku. Po prvé je to  
skutočnosť, že zamestnanci si začnú vážiť svoju prácu. 
Uvedomia si, že ani štát, ani podnikateľ nemôže  vyriešiť  
všetky problémy, zabezpečiť prácu. Po druhé, že  každý si 
bude  viac vážiť svoje zdravie, nebude s ním hazardovať. Po 
tretie dôjde k návratom určitých hodnôt, či to vyslovil 
Adam Smith, alebo k návratu záverov Keynesa vyslovenej v 
roku 1936 
“Obecnej teórie zamestnanosti, úroku a peňazí pre 
hospodársku politiku štátu”. Po štvrté určite dôjde k 
prehodnoteniu vzťahu medzi trhovými hodnotami 
a spoločenskými hodnotami. Tu dovoľte zacitovať 
svetoznámeho spisovateľa a bojovníka za hodnoty 
Alexandra Solženicina: “nezúčastňovať sa na lži, 
nepodporovať lživé konanie”. Po piate, každý občan si 
uvedomí, skôr alebo neskôr, že keď chce prežiť a rozvíjať 
sa, musí celoživotne študovať. Po piate, celá spoločnosť  si 
uvedomí, že základný kapitál, ktorý sa  určite vráti - je silná 
neformálna podpora  do vzdelania národa - do školstva. 
     Podnikám v textilnom a odevnom priemysle, kde my  
všetci  podnikatelia v tomto odvetví,  pociťujeme krízu 
najmenej  desať rokov. Preto I môj pohľad na krízu v 
predchádzajúcich odstavcoch článku  má širšie súvislosti s 
dôrazom na morálne  hodnoty, u ktorých sa pohybujeme už 
mnoho rokov - rokov obdobia krízy, ako I v hľadaní  
kladov, ale hlavne vývodov, ako ďalej pri prekonávaní krízy 
a prekážok. 
     Môj zásadný postoj bol, je a bude, že som si vážil každú 
predchádzajúcu vládu, vážim si súčasnú vládu  a budem si 
vážiť I budúce vlády. Mám úctu k vláde ak nástroju moci, 
vychádzajúcej z demokratických volieb. 

Ing. Ivan Trančík,  
generálny riaditeľ I.TRAN ,s.r.o., Turzovka  
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