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Opätovne radi vítame mesiac marec. 
Osviežuje a povzbudzuje nás  stále 
zelenšou farbou nádeje, ktorej nám je 
v časoch neľahkej globálnej krízy 
treba viac ako inokedy. 
 Ale  prichádza s ním aj 
nehynúci Medzinárodný deň žien, 
ktorý menej hlučne ako kedysi, zato 
s väčšou hĺbkou dáva mužskej časti 

človečenstva  možnosť vyjadriť slovami, či kytičkou úctu  
tej obetavejšej i krajšej a nie vždy rovnako cenenej 
polovičke spoločenstva.  
 
 Tohtoročný marec prináša aj deň sedemdesiateho 
výročia obnovy slovenskej štátnosti v roku 1939 a po jej 
prerušení šestnáste výročie jej znovupotvdenia v roku 1993. 
V národe sú tieto výročia hlboko zakorenené. No radosť 
z nich je stále tlmená arogantnými neprajníkmi slovenskej 
samostatnosti. Obrala a oberá ich totiž o výhody 
z nadradeného postavenia voči Slovákom, ktoré predtým 
užívali a mnohí - aj prostredníctvom dominantných u nás 
médií  - dodnes užívajú. Aj vinou nás samých. Preto si pri 
týchto výročiach uvedomme, čo nám pomôže teraz i do 
ďalekej budúcnosti:  prestať veriť viac cudzím ako svojim, 
viac pokrútenej histórii, ktorú nám nanútili  z východu i 
západu, ako f a k t o m. Bráňme svoju históriu, na ktorú 
môžeme byť hrdí a učme sa aj od tých národov,  ktoré na 
nás u nás doma (sami nemenej vinovatí) neustále útočia a 
označujú našich otcov za fašistov -  ako si ctiť svojich 
predkov. 
 
 Marec, ako mesiac knihy, akoby v haravare 
hlučnejších médií strácal na aktuálnosti. Verme, že tomu nie 
je tak. Utvrdzujú ma v tom nielen sporadické síce, ale nové 
pôvodné diela, no i vlastné miniprieskumy u študentov 
Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity 
v Bratislave. Siahajú nielen po odbornej literatúre, ale aj po 
beletrii, časť aj po poézii. Druháci, napr., sledovali nielen 
o odchod a  predchádzajúce výročie nášho barda M. Rúfusa, 
ale poznajú i  jeho viaceré diela. Iste to nie je žiaduci 
rozsah, no nie je to beznádejné a to je pre literatúru i úroveň 
vzdelania tých najperspektívnejších jednotlivcov dôležité.  
 V tretej dekáde marca budeme/začneme voliť 
prezidenta Slovenskej republiky. Viacerí kandidáti začali 
s kampaňou ďaleko skôr a preto bude zaujímavé ako sa to 
odrazí na konečných výsledkoch volieb. Dôležité však 
bude, aby sa budúcemu prezidentovi darilo pôsobiť 
v mocenskej sfére aktívne na prospech rozvoja vzdelania, 
vedy, ekonomiky, kultúry a medzinárodných vzťahov 
Slovenska tak, aby sme efektívnejšie využívali vlastný 
potenciál a minimalizovali dôsledky krízy, tak v ekonomike 
ako aj v kvalite života nášho ľudu. 
 

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 
 Úvodné slovo Ekonomický komentár 

 
Štrukturálne fondy a rozvoj vedy 

a výskumu. 
 

Slovensko si postavilo jasný dlhodobý 
cieľ hospodárskej politiky, ktorý je 
vyjadrený ako strategický cieľ na roky 
2007–2013„výrazne zvýšiť do roku 
2013 konkurencieschopnosť a 
výkonnosť regiónov a slovenskej 
ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo 
udržateľného rozvoja“. Ten zároveň predstavuje 
pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15. Z toho 
vyplyva ďalšie smerovanie, ktoré predstavuje ekonomiku 
ako ekonomiku založenú na vedomostiach, vzdelaní a 
inováciách (tzv. vedomostná ekonomika). Tá by mala byť 
cieľom Slovenska bez ohľadu na budúcu vládnu garnitúru. 
Medzi najdôležitejšie súčasti vedomostnej ekonomiky určite 
patri vzdelávanie v úzkej súčinnosti s oblasťou vedy 
a výskumu, ktorej sa budeme ďalej bližšie venovať. 
Vytvorenie základov špičkového výskumu a inovácie 
v Európe je predpokladom udržania modelu EÚ založeného 
na udržateľnom rozvoji. Výskum, vývoj a inovácie sú vo 
vyspelých krajinách zdrojom bohatstva a dlhodobého 
ekonomického rastu. Ich podpora je hlavným cieľom 
vedomostnej spoločnosti, význam ktorej si v hospodárskom 
rozvoji  uvedomuje aj Slovenská republika. Dosiahnutie 
stavu, keď jednotlivé zúčastnené krajiny dosiahnu v danej 
oblasti dostatočnú úroveň, aby mohli úspešne súťažiť a 
budú túto schopnosť ďalej „rozvíjať“ prostredníctvom 
výmeny overených postupov,  pri iniciatívach EU 
zameraných na riešenie konkrétneho problému, prehĺbi  
udržateľnosť rozvoja nielen v jednotlivých krajinách , ale 
v rámci celej únie. Výsledky slovenskej vedy vo vybraných 
odboroch dosahujú medzinárodnú úroveň, podmienky na 
realizáciu výskumu a vývoja na Slovensku nie sú však 
porovnateľné s medzinárodným štandardom. Nárast 
výdavkov na zlepšenie postavenia slovenského výskumu a 
vývoja je v tomto prípade nevyhnutný.  
Na úrovni Spoločenstva EÚ existuje súčinnosť v koncepcii 
nástrojov financovania európskej vzdelávacej, výskumnej, 
inovačnej a kohéznej politiky. Únia disponuje tromi 
kľúčovými podpornými finančnými nástrojmi: kohéznou 
politikou, ktorá je financovaná štrukturálnymi fondmi 
a kohéznym fondom; rámcovým programom pre výskum; a 
rámcovým programom pre konkurencieschopnosť 
a inováciu V záujme zvýšenia účinnosti týchto troch 
nástrojov by sa táto súčinnosť mala prejavovať aj 
súčinnosťou opatrení podnikaných národnými a 
regionálnymi orgánmi. Kľúč ku koherentnej podpornej 
stratégii pre  výskum, technologický vývoj a inováciu je v 
rukách členských štátov a regiónov. Tie určujú investičné 
potreby a rozvíjajú projekty k väčšej súčinnosti medzi 
výskumnou politikou, politikou pre konkurencieschopnosť 
a regionálnou politikou. Rozhodujúcu úlohu z hľadiska 



Komentár....3 3/09 

integrácie týchto politik čo do rozsahu a objemu 
alokovaných finančných prostriedkov zohrávajú  
štrukturálne fondy. 
Možnosti využívania štrukturálnych fondov 
Slovenská republika (ďalej „SR“) ako nový členský štát EÚ 
po prvýkrát mohla čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ 
v oblasti politiky súdržnosti (kohéznej politiky) na základe 
dokumentu Rámec podpory Spoločenstva v rokoch 2004 - 
2006, t. j. v skrátenom programovom období, ktoré sa pre 
pôvodné členské štáty EÚ 15 začalo už v roku 
2000.Možnosť SR čerpať finančné prostriedky pre 
vzdelávanie, vedu a výskum bola zahrnutá do 
programových dokumentov. Sektorový operačný program 
Ľudské Zdroje a Jednotný programový dokument Bratislava 
Cieľ 3.  
Ministerstvo školstva SR ako sprostredkovateľský orgán 
pod riadiacim orgánom (ďalej len „MŠ SR“) 
v programovom období 2004-2006 málo pridelenú alokáciu 
na implementáciu projektov spolufinancovaných 
z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) vo výške 
2 686 083 238,- Sk na Sektorový operačný program Ľudské 
Zdroje  (ďalej len „SOP ĽZ“) z toho zdroje ES sú 2 029 
447 402,- Sk a zdroje ŠR sú 656 635 836,- Sk. V rámci 
Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ 3 
(ďalej len „JPD 3“) má MŠ SR schválenú alokáciu vo výške 
927 751 775,- Sk, z toho zdroje ES sú 481 152 358,- Sk a 
zdroje ŠR sú 446 599 418,- Sk. V súlade s usmernením 
a zásadami podľa pravidla N+2 sa programové obdobie 
2004-2006 z hľadiska dočerpania prostriedkov z  roku 2006 
končí a tým aj  ako celok rokom 2008. Zo skúsenosti 
implementácie z prvého programovacieho obdobia 
v príprave dokumentov na druhé programovacie obdobie 
rokov 2007-2013 bola snaha výrazne posilniť 
inštitucionálne aj rozsahom alokácie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov do vzdelávanie a 
hlavne pre vedu a výskum. Programové obdobie 2007 - 
2013 sa stalo pre SR prvým programovým obdobím, 
v ktorom bude mať možnosť využívať zdroje z fondov EÚ 
v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu 
Národný strategický referenčný rámec (ďalej „NSRR“). 
Ministerstvo školstva SR sa stalo riadiacim orgánom pod 
ktorého gesciu boli pridelene operačné programy OP 
vzdelávanie ( OP V ) a OP veda a výskum ( OP V a V ), 
ktoré zahŕňajú obidva ciele NSRR, teda cele územie 
Slovenska. Pre celé programovacie obdobie sú pre 
Slovensko pridelene EU finančné prostriedky pre 
vzdelávanie 617 801 578 € a zo ŠR 109 023 811 € spolu 
zdroje 726 825 389 €. Pre vedu a výskum je z EU 
1 209 415 373 € a zo ŠR 213 426 244 € spolu zdroje 
1 422 841 617 €. 
Veľkým prínosom môže byť pri maximálne efektívnom 
využívaní samostatný program pre vedu a výskum. Význam 
a dôležitosť vedy, spojenej s nachádzaním nových 
výsledkov prostredníctvom výskumu je zdrojom 
intelektuálneho potenciálu krajiny a nástrojom účinného 
rozvoja spoločnosti. Táto oblasť nebola v predchádzajúcom 
období v SR dostatočne podporovaná a následkom 

každoročného nízkeho investovania HDP do základného či 
aplikovaného výskumu sa situácia zhoršovala najmä 
z pohľadu infraštruktúry a technického vybavenia 
laboratórií či výskumných priestorov v rámci inštitúcií. V 
tejto súvislosti sa nepriaznivo prejavil ďalší faktor, veľmi 
nízke množstvo úspešných projektov na medzinárodnej 
báze. Pokiaľ chceme smerovať k ekonomicky napredujúcim 
štátom, je potrebné zvýšiť potenciál pre oblasť výskumu, 
ako aj je potrebné zabezpečiť prostredníctvom OP V a V 
lepšie prepojenie medzi výskumnými inštitúciami na 
národnej a medzinárodnej úrovni a tiež zatraktívniť 
dôležitosť vedy mladým ľuďom. Nemenej dôležitou 
súčasťou navrhovanej stratégie je aplikácia výstupov z 
realizovaného výskumu v praxi, čím sa zvýši inovatívnosť 
v podnikateľskej sfére a tým sa zabezpečí vyššia 
konkurencieschopnosť slovenských podnikov 
v medzinárodnej súťaži. Základným strategickým zámerom 
OP V a V je, aby sa výskumno-vývojový potenciál SR 
postupne v rokoch 2007 až 2013 stal hybnou silou rozvoja 
jednotlivých regiónov na úrovni samosprávnych krajov. 
Ako už bolo spomínane, operačný program sa dotýka 
obidvoch cieľov NSRR, teda celého územia Slovenska 
a bude sústredený do nasledujúcich opatrení. Obnova a 
budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, 
podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce, prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vývojom do praxe, budovanie infraštruktúry 
vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 
Oprávnení žiadatelia/prijímatelia finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov sú: Slovenská akadémia vied a jej 
ústavy; organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a 
vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, verejné 
vysoké školy, verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie 
uskutočňujúce výskum a vývoj, štátne vysoké školy, fyzické 
a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a 
živnostenského zákona, profesijné organizácie, asociácie a 
komory, súkromné vysoké školy, mimovládne organizácie 
výskumu a vývoja, regionálna a miestna samospráva, 
regionálna a miestna štátna správa. 
Hodnotenie využitia štrukturálnych fondov 
Hodnotenie využívania štrukturálnych fondov vo 
vzdelávaní a vede a výskume treba posúdiť v kontexte 
čerpania finančných prostriedkov za celé Slovensko. 
V decembri Vláda SR prerokovala dve informácie o stave 
čerpania štrukturálnych fondov v prvom programovacom 
období 2004-2006, ktoré končilo koncom roka 2008 
a druhom programovacom období 2007-2013 k 14.11.2008, 
čiže prakticky za jeho prvé dva roky. 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 €.  Najviac sa nečerpalo v rámci operačného 
programu Ľudské zdroje 39,6 mil €. V tomto programe je 
veľký podiel, taktiež aj na programe JPD cieľ 3, ktorý sa 
tiež nečerpá prostriedkov na vedu, výskum, vzdelávanie, ich 



4 …. Makroekonomika 3/09 

čerpanie skončilo len na úrovni cca 50 %. Slovensko však aj 
v súvislosti s dopadmi hospodárskej krízy požiadalo o 
predĺženie lehoty možnosti čerpania štrukturálnych fondov. 
Na základe kladného stanoviska Európs-kej komisie na 
žiadosť SR o posun termínu oprávnenosti výdavkov pre 
konečných prijímateľov pomoci ovplyvnených negatívnymi 
dopadmi globálnej finančnej krízy na ekonomický rast a 
zamestnanosť bude možné finančné prostriedky čerpať zo 
strany konečných prijímateľov až do 30. júna 2009. 
Nepriaznivá situácia z prvého programovacieho obdobia 
v čerpaní štrukturálnych fondov sa prehlbuje ešte viacej pri 
ich nečerpaní v rámci druhého programovacieho obdobia 
2007-2013 podľa už spomínanej informácie z rokovania 
Vlády SR z decembra 2008. Z nej vyplýva, že čerpanie 
prostriedkov pre vzdelávanie za prvé dva roky nového 
programovacieho obdobia sa čerpalo sotva pol percenta 
a mohlo sa vyčerpať 173,2 mil €. V prípade prostriedkov na 
vedu a výskum je nulové čerpanie a mohlo sa čerpať 339,4 
mil €. V tejto súvislosti je potrebe skonštatovať, že 
alokovane prostriedky z EU podľa pravidla N+3 je možne 
napr. z roku 2007 vyčerpať do konca roka 2010. No 
doterajší sklz v čerpaní štrukturálnych fondov je značného 
rozsahu a môže vytvoriť resp. už ju vytvára, kritickú 
situáciu, že sa stanovené finančné prostriedky úplne 
nevyčerpajú.  
Prísľubom pre ďalšie obdobie sa stáva ohlasované 
zverejňovanie výziev MŠ SR ešte tento rok. Pre OP veda 
a výskum sa v súčasnosti plánuje celkom jedenásť výziev 
v hodnote 540 mil. €, s tým, že sa počíta v priebehu roka 
s jeho postupným rozšírením. 
Záverom možno skonštatovať, že  Slovensko zaostáva 
dlhodobo za vyspelými krajinami najmä v investíciách do 
výskumu a vývoja. Tento problém rieši svojimi opatreniami 
Vláda SR. Zabezpečenie implementácie vzdelávacej, vednej 
a  inovačnej politiky, ich podpora v regiónoch a prechod na 
vedomostnú spoločnosť sú riešené v rámci programových 
dokumentov vlády a nástrojoch v regiónoch Slovenska. 
Vytvárajú sa výkonné kapacity na zlepšenie aktivít v danom 
sektore a podporuje sa spolupráca výrobnej sféry, najmä 
malých a stredných podnikov s výskumnými a vývojovými 
organizáciami, univerzitami a vysokými školami.   
 

Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 
 
 
 

Zdravotná politika , ekonomické - celospoločenské 
problémy z hľadiska verejného záujmu 

 

Zdravie občanov je ovplyvňované celou škálou 
ekonomických a politických rozhodnutí, ktoré sa na prvý 
pohľad nemusia týkať len zdravotníctva, za to však súvisia 
s inými rezortmi , ako priemyslom, poľnohospodárstvom, 
energetikou, školstvom, atď. Štát ako taký nemôže 
existovať bez zdravej populácie. 

Zdravotná politika štátu , teda štátna 
zdravotná politika je súborom 
krátkodobých , ale predovšetkým 
dlhodobých aktivít štátu, ktoré sú 
zamerané na ochranu , zabezpečenie, 
 podporu a hlavne zlepšenie 
zdravotného stavu obyvateľstva. Pri 
koncipovaní rozvoja kvality 
zdravotníckej starostlivosti sa dnes 
vychádza zo svetovej zdravotnej deklarácie WHO – 
 „ Zdravie pre všetkých v 21. storočí.“ .Zahŕňa zmeny 
demografické, socioekonomické, enviromentálne, zvládanie 
epidemickej situácie a využívanie nových zdravotníckych 
technológií.  
Život a zdravie človeka sú dva najväčšie dary , ktoré človek 
dostal do vienka. Človek nebol stvorený pre chorobu, ale 
aby sa tešil zo zdravia. Zdravotný stav slovenskej populácie 
zaostáva za rozvinutými krajinami. Očakávaná dĺžka života 
mierne stúpa, ale znaky chorobnosti a úmrtnosti zostávajú 
nepriaznivé. Úmrtnosť na srdcovocievne a onkologické 
ochorenia patrí medzi najvyššie v stredoeurópskom regióne. 
Medzi hlavné príčiny tohto vývoja odborníci zaraďujú 
faktory životného štýlu: 
stravovacie návyky – napriek pretrvávajúcej nízkej 
konzumácii ovocia, zeleniny, rýb a klesajúcej spotrebe 
mlieka a mliečnych výrobkov sa celkové zloženie stravy 
zlepšuje najmä v dôsledku zmeny cenovej štruktúry 
potravín a otvorenosti agropotravinárskych trhov 
fajčenie – podiel fajčiarov dosahuje približne tretinu 
celkovej dospelej populácie a mierne vzrastá, pričom 
vysoký je podiel silných fajčiarov 
konzumácia alkoholu – je vysoká predovšetkým u skupín 
obyvateľstva s nižším vzdelaním, pričom podobne ako pri 
fajčení rastie podiel mladistvých pravidelných konzumentov 
alkoholu 
nedostatočná telesná aktivita – polovica obyvateľov 
priznáva nedostatočnú alebo žiadnu telesnú aktivitu  
K týmto faktorom sa pridáva rozšírený výskyt rizikových 
faktorov ako vysoký krvný tlak, zvýšený obsah cholesterolu 
a nadváha.  
 Výskyt neinfekčných chorôb je v tesnej súvislosti 
so starnutím populácie, ako pribúda počet osôb vo vyšších 
a vysokých vekových skupinách, stúpa počet chorých 
a zomrelých na neinfekčné ochorenia. 
 V etiológii neinfekčných chorôb sa dokázali 
rizikové faktory životného štýlu, akými sú: výživa, fajčenie, 
fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu 
a psychosociálne rizikové faktory vrátane stresu. Rizikové 
faktory životného štýlu sa samostatne alebo v kombináciách 
vyskytujú u chorôb, ktoré súvisia s technickým rozvojom 
a globalizáciou spoločnosti. Priebeh väčšiny neinfekčných 
chorôb je chronický často doživotný, spojený so zlou 
kvalitou života. 

Rezervované pre makroekonomiku 

Meranie výskytu neinfekčných chorôb v populácii sa 
vykonáva indikátormi výskytu (úmrtnosť, chorobnosť, 
incidencia, prevalencia, práceneschopnosť, invalidita) 
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 u špecifikovaných populácií 
v určitom mieste a v určitom čase. 
Skríning umožňuje vyhľadať osoby 
choré, ktoré o svojej chorobe nevedia, 
osoby v riziku, osoby v rannom štádiu 
choroby. 
 Medicínska účinnosť skríningu 
spočíva v skorej diagnostike, liečení, 
čo znamená minimalizovanie rizika, 

rýchlejšie uzdravenie, spomalenie progresie choroby, 
zníženie počtu a závažnosti komplikácii vrátane úmrtia.  
Ekonomická účinnosť je v kratšom trvaní liečenia, znížení 
počtu liekov a dávok, kratšom trvaní hospitalizácie, 
rýchlejšom návrate do práce. Vývoj zdravotného stavu 
obyvateľstva SR je v ostatných desaťročiach neuspokojivý. 
Patrí medzi európske štáty s najhoršími ukazovateľmi. 
Rozvoj priemyselne vyspelých spoločností priniesol so 
sebou nové zdravotné problémy. Ich zvládnutie sa stáva 
celospoločenskou úlohou. Mení sa spôsob výroby, životný 
štýl, medziľudské vzťahy, s čim sú spojené aj nové nároky 
na prostredie a obyvateľov. Technický pokrok, výroba 
a spôsob života ľudí zasahujú celé životné i pracovné 
prostredie človeka – vzduch, pôdu, vodu, potravu, spôsob 
života jednotlivcov aj spoločnosti a v neposlednom rade 
i medziľudské vzťahy. Vo veľkom množstve sa začínajú 
zjavovať ochorenia, ktoré síce nie sú nové, neznáme, ale 
ktorých závažnosť nebola v minulosti taká výrazná, pretože 
spoločnosť v tých časoch zápasila s nákazlivými chorobami. 
  Pre ich hromadný výskyt boli niektoré choroby 
v minulosti označované za sociálne. Keďže riziká vzniku 
daktorých pramenia v nesprávnom uplatňovaní 
civilizačných prvkov života spoločnosti, nazývajú sa aj 
civilizačnými chorobami. V popredí stoja choroby srdca 
a ciev, nádorové choroby, choroby dýchacích orgánov, 
obezita, cukrovka, hypertenzia, choroby kĺbov, toxikománie 
a ďalšie. 
Prevencia je kľúčovým faktorom pre obmedzenie výskytu 
akejkoľvek choroby.  
Človek víťazí nad prírodou, nedokáže však zvíťaziť sám 
nad sebou. Zdravie patrí pre väčšinu ľudí medzi 
najdôležitejšie hodnoty života. Obyvatelia SR majú 
tendenciu spoliehať sa viac na liečenie zlého zdravotného 
stavu než na predchádzanie chorobami zdraviu prospešným 
správaním. 
Uvedomenie si významu prevencie a najmä individuálnej 
zodpovednosti za vlastné zdravie nie je na Slovensku 
dostatočne rozšírené. 
Právo na zdravie a zdravotnícku starostlivosť je ukotvené 
v ústavnom zákone, zabezpečenie však závisí od 
ekonomickej sily krajiny – HDP a z neho prideleného 
podielu na zdravotníctvo. V súčasnosti do popredia 
vystupuje problém financovania zdravotníctva v rámci 
globalizácie, reforma zdravotníctva musí byť vedená 
zásadami ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, solidarity 
a etiky.  Dvadsiate storočie sa stalo obdobím masívnych 
útokov na život : prvá a druhá svetová vojna, moc peňazí, to 
všetko zohrávalo a zohráva svoju negatívnu rolu. Propaguje 

sa konzumný spôsob života a zároveň sa obhajujú 
liberalistické názory na život. Zbrojný a farmaceutický 
priemysel sú sily, ktoré ovládajú celosvetové hospodárstvo. 
Farmaceutické firmy sa snažia dať do obehu čo najdrahšie 
lieky a tak im plynú veľké zisky.  
 Ak chce ľudstvo prežiť musí hľadať nové formy 
ochrany života a zdravia. Dôležité je, aby sme život prežili 
hodnotne a dôstojne.  
 Pracovníci verejného zdravotníctva musia využiť 
politický záujem v prospech obyvateľstva, mobilizovať 
všetky sily v spoločnosti na realizáciu rozvoja zdravia, 
vytvárať partnerstvá a koordinované mnohorezortné aktivity 
na zlepšenie zdravia.   
V 21. storočí, ľudia v Európe očakávajú zmenu, aby ich 
život bol zmysluplnejší, aby boli štát a spoločnosť sociálne 
zodpovednejší. Vždy bude existovať súperenie medzi 
hospodárskym rozvojom, ochranou a zlepšovaním zdravia, 
ale v súčasnosti panuje presvedčenie, že existujúce systémy 
príliš preferujú ekonomický profit na úkor ostatných stránok 
rozvoja spoločnosti.  
Zdravie je jedinečné, je kostrou rozvoja ľudstva, je 
podmienkou blahobytu, je to vec každého z nás a každý 
musí cítiť povinnosť k jeho zlepšeniu.  
Veď prevencia je menej ekonomicky nákladná, ako samotná 
liečba.  
 

 Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.        
            Ing. Bánoci Daniel, CSc. 

Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 
 
 

 
Medzinárodné ekonomické vzťahy 

Hodnotenie rozvojovej pomoci 
3. časť 

 
3. Kritériá pre hodnotenie rozvojovej pomoci 
Dá sa predpokladať, že vzhľadom na typologické špecifiká 
vyplývajúce z rozdielnej vecnej, časovej a priestorovej 
podstaty rozličných foriem realizácie rozvojovej pomoci 
ako sú programy, projekty, politiky a pod. podlieha aj každé 
hodnotenie rozvojovej pomoci špecifickým kritériám. Tento 
predpoklad je z veľkej časti opodstatnený, no napriek tomu 
je možné identifikovať súbor univerzálnych kritérií pre 
hodnotenie rozvojovej pomoci, ktoré sú koncepčného 
charakteru a nie sú limitované metodologicko-technickými 
parametrami viazanými na konkrétny prípad. Všeobecne sa 
za také pokladajú široko akceptované kritériá Výboru pre 
rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (DAC OECD): relevantnosť, hospodárnosť, 
efektívnosť, dopad a udržateľnosť. Tieto kritériá 
predstavujú realtívne robustný základ vo vzťahu 
k rozličným aspektom hodnotenia rozvojovej pomoci. 
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Relevantnosť 
Kritérium relevantnosti hovorí o miere súladu rozvojovej 
intervencie a jej cieľov s potrebami danej lokality resp. 
obyvateľstva, s národnými rozvojovými stratégiami 
a plánmi daného rozvojového štátu ako aj donorskými 
politikami. V zásade predstavuje otázku užitočnosti 
a vhodnosti konkrétnej aktivity vzhľadom na potreby a 
priority cieľovej skupiny, recipienta a donora. Detailné 
zhodnotenie východiskových zámerov v tejto polohe 
ponúka zdôvodnenie motívov pre takúto činnosť (napríklad 
či je projekt realizovaný z politických motívov prestíže, 
alebo objektívnych ekonomických motívov, akým môže byť 
napríklad stavba cestnej komunikácie). Cieľom hodnotenia 
má byť zistenie skutkovej podstaty v súlade s horeuvedenou 
definíciou a pokiaľ sa hodnotením nedospeje 
k uspokojivému prepojeniu, môže hodnotenie relevantnosti 
viesť na vyšších úrovniach k rozhodnutiam o pokračovaní 
realizácie danej intervencie alebo o jej pozastavení. Z tohto 
dôvodu musí ponúknuť odpovede predovšetkým na otázky, 
do akej miery sú ciele intervencie stále platné, či sú aktivity 
a výstupy intervencie konzistentné s celkovým cieľom 
a s jeho dosiahnutím ako aj vzhľadom na zamýšlaný dopad 
takej intervencie. 
Hospodárnosť 
Kritérium hospodárnosti (angl. orig.: efficiency) hovorí 
o ekonomickej, časovej, pracovnej alebo inej náročnosti 
sledovanej intervencie vzhľadom na vzťah jej vstupov 
a výstupov. Inými slovami, ako hospodárne dochádza ku 
konverzii zdrojov na výsledky. Hospodárnosť demonštruje 
významový rozdiel medzi hospodárnym využívaním 
rozvojovej pomoci vzhľadom na dosiahnutý cieľ a samotné 
dosiahnutie cieľa. Pokiaľ bol sledovaný cieľ dosiahnutý, 
môžeme v zásade hovoriť o efektívnej pomoci. Ak bol však 
dosiahnutý napríklad použitím neúmerne veľkého objemu 
prostriedkov alebo za neúmerne dlhé časové obdobie, 
potom nemôžeme hovoriť o hospodárnosti takejto pomoci 
(tradičným príkladom je cena za kilometer pri stavbách 
cestných komunikácií). O hospodárnosti teda môžeme 
uvažovať v tom prípade, ak bol stanovený cieľ dosiahnutý 
pomocou najmenej náročnej skladby vstupov, avšak za 
daných okolností stále adekvátnej. V tomto prípade však 
treba pri hodnotení zohľadniť aj kvalitatívnu stránku 
problému. Nie za každých okolností je totiž 
najekonomickejšie riešenie vzhľadom na ciele aj 
najvhodnejšie. Náročnosť hodnotenia podľa tohto kritéria je 
podčiarknutá aj skutočnosťou, že je potrebné vykonať 
komparatívnu analýzu voči alternatívnym postupom 
a možnostiam realizácie, aby bola miera hospodárnosti 
vyhodnotená čo najobjektívnejšie. Podľa tohto kritéria musí 
hodnotenie teda ponúknuť odpovede predovšetkým na 
otázky, či bola intervencia realizovaná nákladovo efektívne, 
či došlo plneniu na čas a či zvolený spôsob implementácie 
predstavoval najúčinnejší spôsob v porovnaní 
s alternatívnymi možnosťami. 
 

Ing. Michal Ščepán, FMV EU v Bratislave 
 

  
 
 

Medzinárodné politické vzťahy 

Noví aktéri, výzvy a otázniky v zahraničnej politike USA 
/3. časť/ 

 
Svet sa tak stal veľmi spletitým, 
v ktorom Obama preberá bremeno 
vodcovstva. Do náručia mu padá 
globálna hospodárska kríza 
s epicentrom vo vlastnom štáte, vojny 
v Afganistane a Iraku, v ktorých sa 
Spojené štáty priamo zúčastňujú spolu 
so spojencami, kríza na Blízkom a 
Strednom východe a v južnej Ázii a zápas s terorizmom. 
Obama sa bude musieť s týmto dedičstvom vysporiadať 
a pritom vytýčiť nový smer. Neunikne neľahkým 
rozhodnutiam a zároveň bude musieť vyvolávať silnejší 
pocit opodstatnenosti, ktorým sa USA môžu opäť stať 
šíriteľom nádeje a nie strachu. 
Prezident B. Obama už urobil významné gesto k obnove 
úcty a rešpektovania americkej ústavy a právneho štátu, keď 
vydal dve vládne nariadenia. Jedným nariadením uzavrel 
väznicu v zálive Guantánamo, druhým vrátil Ameriku do 
spoločenstva civilizovaných štátov uzatvorením „čiernych 
areálov“, ktoré umožňovali mučenie s posvätením štátu. Je 
to dobrý začiatok a uznanie si zaslúži ako Obama, tak aj 
milióny Američanov, ktorí nelenili a nezľakli sa rizika 
v boji proti silnejúcej tyranii. Od nového prezidenta sa 
očakávajú ďalšie kroky spojené s úlohami, s ktorými sa 
bude musieť vysporiadať rovnako razantne ako 
s uvedenými vládnymi nariadeniami, aby odčinil ujmu, 
ktorú americkej slobode spôsobila predchádzajúca vláda. 
 Posledných 12 rokov ukázalo, že bez dodržiavania 
vlastnej ústavy sú USA len jednou z mocností sveta, ktorej 
veľkosť a významnosť sa opiera o bohatstvo a zbrane, nie 
o hodnoty a presvedčenie. Takto riskujú pád, ktorý jej môže 
spôsobiť zrada vlastného bohatstva a sofistikovaných 
zbraňových systémov. Obnova všeobecného rešpektu 
k ústave mala by byť prioritnou métou nastupujúcej 
americkej administratívy, pretože ústava je tým skutočným 
bohatstvom a opravdivou zárukou trvania americkej 
federácie. Preto by malo nasledovať zrušenie tzv. 
Vlasteneckého zákona, čím by sa obnovili mantinely 
ústavnosti, ktoré chránia pred neoprávneným odpočúvaním 
a sledovaním. Amerika by pritom nemala zabudnúť sa 
ospravedlniť svetu a požiadať o odpustenie za hrôzy a 
zverstvá, ktoré sa napáchali počas jej predchádzajúcich 
troch vlád. Nebáť sa brať na zodpovednosť tak príslušníkov 
armády a tajných služieb z trestnej činnosti proti ľudskosti, 
ktorej sa dopustili, ako aj tých z politických, 
bezpečnostných a vojenských špičiek, ktoré na takéto 
zverstvá dávali príkazy. Povojnový Norimberg či súčasný 
Haag sú dobrým príkladom, ako postupovať proti tým, ktorí 
politiku svojvoľného bombardovania, zabíjania, mučenia 
a deportácií koncipovali, schválili a vykonávali, vrátane 
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právnikov, ktorí ospravedlňovali právne perverznosti 
vedúce k mučeniu, vraždám a k násiliu.  
 
Pozrime si tiež odvrátenú stránku Obamovho nástupu do 
Bieleho domu. Prezident sa pri úvodnej prezentácii svojej 
politiky vyhol niektorým kľúčovým otázkam. Ignoroval 
napríklad prvú žiadosť prezidenta Afganistanu Hámida 
Karzáia, ktorý už nechce žiadne ďalšie bombardovanie a 
žiada časový plán stiahnutia amerických i ostatných cudzích 
vojsk z krajiny.  

Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

 
 
 
 

Roger B. Myerson 
 

 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 
čísle si predstavíme posledného z nich, Rogera B. 
Myersona. 
 R. B. Myerson sa narodil na predmestí Bostonu do 
rodiny, ktorá si vysoko cenila vzdelanie. Obaja jeho rodičia 
si počas jeho mladosti zvyšovali kvalifikáciu. Myerson sa 
už ako dieťa zaujímal o svetové problémy (obavy 
z vypuknutia atómovej vojny v 50. rokoch). V 12 rokoch 
čítal vedecko-fantastické novely, ktoré opisovali budúcnosť, 
v ktorej pokročilá matematika a sociálne vedy predstavovali 
základ utopickej civilizácie. Okrem sci-fi veľmi rád čítal aj 
knihy venujúce sa histórii a nachádzalo zvláštne potešenie 
najmä v historických mapách. To ho priviedlo aj k ekonómii 
a tak počas prázdnin na strednej škole začal čítať učebnicu 
ekonómie od P. Samuelsona. Počas štúdia na vysokej škole 
sa začal koncentrovať na aplikovanú matematiku 
a ekonómiu. V roku 1972 objavil teóriu hier 
prostredníctvom svojho učiteľa H. Raiffa, ktorý viedol 
seminár na tému Analýza rozhodnutí. na záver seminára 
oznámil svojim študentom, že čo sa týka teórie hier, v tom 
čase bol v tejto oblasti vykonaný len malý pokrok, čo malo 
pozitívny vplyv na mladého Myersona. Keďže samostatne 
sa predmet „Teória hier“ na Harvarde v tom čase 
nevyučoval, Myerson začal so samoštúdiom, pričom 
vychádzal z diel autorov ako R. Auman, J. Harsanyi, J. 
Nash, T. Schelling a ďalší. Najväčší vplyv na neho mali 
práce J. Harsanyiho, predovšetkým príspevok, v ktorom 
definoval koncept všeobecného kooperačného riešenia, 
ktorý obsahoval Nashovo riešenie situácie s dvomi hráčmi 
ako aj Shapleyho hodnotu s viacerými hráčmi ako špeciálne 
prípady. 
 V roku 1976 bol prijatý za odborného asistenta na 
katedru manažérskej ekonomiky a rozhodovacích vied na 

Northwestern University. Prvé príspevky publikoval 
Myerson na tému kooperačných teórii hier, pričom tie boli 
aj témou jeho dizertačnej práce. Venoval sa aj ďalším 
oblastiam v teórii hier, pričom jeho hlavným dlhodobým 
cieľom bolo vypracovanie celistvej všeobecnej metodológie 
pre analýzu teórie hier. 

Redakcia 
 
 Názory  
 

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

/3. časť/ Osobnosti 
 

Ak by prebytkové štáty predložili 
svoje aktíva k úhrade, dolár by bol 
postavený pred katastrofické 
znehodnotenie. Tým by sa však 
znehodnotila aj značná časť prebytkov 
rozvojových štátov. USA by museli 
znížiť svoj import, pretože by nemali 
čím platiť a rozvojové krajiny, ktoré 
vykazujú prebytky, by museli znížiť 
výrobu i export. Ekonomická recesia by sa rozšírila na 
značnú časť sveta. Možno by sa i zrýchlil trend prejsť na 
inú medzinárodnú menu, prípadne vytvoriť novú 
medzinárodnú menu napr. vo východnej Ázii a v Rusku. 
Ruské vyhlásenia to už naznačujú a podobné úvahy 
vznikajú i pri hodnotení programu pripravovaného  samitu 
východoázijských štátov 
 To sú dôvody, pre ktoré vláda prezidenta G. Busha 
robí všetko, aby spomalila alebo zablokovala príliv 
prebytkového kapitálu do USA. Dlhodobo však bude 
nemožné udržať tento stav. Preto i P. Krugman sa stal 
kritikom administratívy prezidenta  G. Busha . 
 Medzinárodný menový fond doporučuje šetrenie a 
čiastočnú devalváciu dolára, zníženie závislosti spotreby na 
importe tovarov a zvýšiť vlastnú domácu výrobu trhovo 
atraktívnych tovarov.  
  Svetová obchodná organizácia okrem toho 
doporučuje zníženie devízových prebytkov ázijských štátov 
a ozdraviť americkú medzinárodnú ekonomiku. 
 Podľa analýz P. Aburdenovej (2) u amerických 
občanov dochádza k zmene hodnotových systémov. 
Nahradzujú starý model na zisk orientovaného kapitalizmu 
novými hodnotami  spirituality, sociability, trvalej 
udržateľnosti životného prostredia, etiky a zmenou 
postavenia zamestnanca v podniku. Do diskusie  vstupuje 
potreba vytvoriť nový model   ekonomiky USA, prípadne i 
nový model súčasného globálneho sveta. 
 Časť expertov medzinárodnej ekonomiky (I. 
Švihlíková (14) však nastoľuje otázku, či veľká 
nerovnováha bežného účtu nie je neoliberálnou súčasťou 
stratégie USA pre pripútanie rozvojových štátov. Postavenie 
jadra a periférie sa zmenilo inverznosťou finančných tokov.  
Prebytkové štáty sa však pevne pripútali k   ekonomike 
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USA. Bublina cien a hodnoty dolára umožňovali vysokú 
spotrebu (bez krytia) a práve táto spotreba bola hnacím 
motorom ekonomík previazaných s trhom USA i hnacím 
motorom americkej ekonomiky. 
  

Prof. RNDr.  Koloman Ivanička, DrSc  
. 

 
 
 

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

/3. časť/ 
 
Stanovená minimálna mzda  garantuje každému 
pracovníkovi príjem 8.920,- Sk bez rozdielu  či plní 
výkonovú normu, č neplní výkonovú normu, či dodržuje 
požadovanú kvalitu práce alebo nedodržuje kvalitu práce.  
Nedodržuje sa v SR základný ekonomický zákon, že nárast 
mzdy je  priamo závislý od zvýšenia produktivity  práce. To 
neplatí však  pre určitú časť zamestnancov,,  ktorí pri 
nedodržaní elementárnych povinností z náplne práce, 
napriek tejto skutočnosti - musia obdŕžať príjem 8.920,- Sk. 
Podnikateľ to musí dodržať, t. j. doplácať do minimálnej 
mzdy. 
V spoločnosti I.TRAN., s. r. o.  so sídlom v Turzovke, je to 
mesačne od 29.000 Sk do 32.500 S 
/od 962,60 eur - 7078,80 eur/, alebo prepúšťať, alebo 
znižovať svedomitým pracovníkom mzdy a odmeny. 
     Doporučujem na obdobie krízy vykonať legislatívnu 
úpravu tak, že každý pracovník je povinný uvedenú 
minimálnu mzdu odrobiť /nad fond pracovného času/. 
Minimálnu mzdu rozdeliť podľa veku  
od 18 do 21 rokov a ostatní pracovníci /príklad Anglicka/. 
     Doporučujem, aby na obdobie krízy sa všetky štátne 
zákazky vyrábali slovenskými výrobcami /pokiaľ sa na  
Slovensku vyrábajú/ s cieľom udržateľnosti zamestnanosti a 
náhrady výpadku exportu. Uprednostňovať reálnu 
ekonomiku /výrobu/ pred sprostredkovaniami. V roku 1936  
Keynes do poručoval: “Vláda by mala mať pripravený 
program verejných prác, ktoré  by mali byť financované zo 
štátneho rozpočtu a vyplňovali medzeru súkromných 
investícií”. 
     Doporučujem vyvážene uplatňovať politiku zvyšovania 
verejných výdavkov na stimuláciu domácej spotreby a na 
strane druhej politiku znižovania odvodového zaťaženia 
podnikateľskej sféry. 
     Ako podnikateľ spolu s priateľmi podnikateľmi 
doporučujem po vzore niektorých štátov /Švajčiarsko/ na 
udržanie zamestnanosti využívať princípy regionálneho 

predaja a verejnej spotreby domácich výrobkov. Bez 
rozdielu, či ide o súkromný sektor, štátne podniky, verejná 
správa, budú sa uprednostňovať výrobky /pokiaľ spĺňajú 
parametre/ v rámci príslušnej VÚC. Spoločnosť I.TRAN.,  
s. r. o.  bude v rámci svojho  výrobného programu dodávať 
napr.: svetre a termobielizeň pre mestské polície, SBS,  
SSE,  SEVAK a  pod. Dane ostávajú v regióne, obyvatelia 
majú spätnú kontrolu a pod. Z podnikateľskej sféry      Doporučujem zvážiť, aby všetky odvody a dane boli 
splácané  do jedného výberového centra, ktoré náväzne 
rozdelí na jednotlivé príslušné  miesta /do zdravotnej 
poisťovne, do sociálnej  poisťovne a pod./.  Uvedeným 
krokom sa zjednoduší  administratíva plnenia povinností 
platiteľa, ale hlavne zvýši sa /zároveň zjednoduší / kontrola 
štátu nad únikmi. Môžeme si pripomenúť únik miliárd za 
obdobie 1996-2004. 
     Doporučujem znížiť administratívu do maxima 
štatistické hlásenia /ktorých je zbytočne veľa/. Štatistický 
úrad by mal viac spolupracovať so štátnymi inštitúciami a 
menej zaťažovať podnikateľov. Štatistický úrad  musí viac 
korešpondovať s daňovým úradom, colnou správou a menej 
zaťažovať súkromný sektor. 
     Doporučujem ako podnikateľ a občan SR zvážiť 
opätovné vytvorenie útvaru /policajného a daňového/ na 
ochranu ekonomiky SR. Uvedené útvary sú v štátoch EÚ, 
boli I v ČSR, ČSFR, no neskôr sa podľa môjho názoru  
neopodstatnene zrušili. Uvedený útvar by bol určite veľmi 
rentabilný. 
     Podnikateľské prostredie je stagnujúce - stabilizované, 
avšak na tento stav majú vplyv samotní podnikatelia. Ako 
súkromná osoba si vytváram prostredie v rodine, ako 
podnikateľ vo  firme. Ja osobne som hrdý na to, že za 13 
rokov sme ani raz nemeškali s platbami voči štátu, platbami 
voči zamestnancom /platy a odvody/. Ak si každý 
podnikateľ bude plniť povinnosti, záväzky, bude menej 
pohľadávok I súdnych prieťahov. Domnievam sa, že tvorivý 
rozum človeka je primárnym zdrojom osobnosti - či vo 
funkcii ministra, riaditeľa, referenta, či robotníka. Ľudia, 
ktorí majú čestne spravovať verejné funkcie, však neraz 
podliehajú fascinácii veľkého materiálového zisku. To je 
sčasti vina podnikateľov, pretože týmto ľudom na to dávajú 
možnosť. Každý podnikateľ musí mať v sebe pevné 
morálne zásady, mal by ich aj vedieť aplikovať na 
konkrétne skutky. 
 
     Demokratická spoločnosť, podporujúca podnikanie a 
vážiaca morálku a česť je najlepším riešením. 
 

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