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Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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        Barič       Lysák

Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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Už sviatočný prvý deň mesia-
ca lásky a Sviatku práce i prijatia 
Slovenskej republiky do Európ-
skej únie predznamenáva s tmav-
núcou zeleňou svieži závan nových 
síl. V prírode určite a tak trochu aj 
v svetovom spoločenstve, ktoré-
ho ekonomicky slabšie zložky ďa-
lej zoslabuje globálna kríza. Žiada 
sa tu uviesť menej zvyčajný náš 
názor, že i pri veľmi negatívnych 

dôsledkoch tohto megatrendu, vynucuje si svieži závan 
v podobe pravdivých, frázami libertariánov a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francúzska i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy 
po ich odsúdení a potrestaní. Tak ako to bolo v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým V tomto roku sympaticky už v predstihu 
sa venuje pozornosť 90. výročiu tragického skonu jedinečnej 
osobnosti nášho národa – Dr. Milana Rastislava Štefánika. 
Chvályhodné sú pritom snahy o pravdivé zhodnotenie jeho 
priekopníckych zásluh o vyslobodenie slovenského národa 
z uhorského žalára národov. Žiaľ, jeho neoceniteľným a ne-
doceneným zásluhám o vznik 1. ČSR nezodpovedá zámer 
umiestniť jeho mizernú sochu v montérkach pod vysoko nad 
ním sa vypínajúcim zvieraťom – symbolom čechoslovakiz-
mu. Verme a pričiňme sa o to, aby vinníci za túto potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do tretice sa do prvej májovej dekády radí aj výročie 
najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. A tu sa 
stretávame s reliktom povojnovej bipolarity sveta. Jedna 
časť - východná, ktorá priniesla najväčšie ľudské obete, zo-
stáva pri dni nemeckej kapitulácie – 8. mája, kým západ-
ná oslavuje 9. máj, kedy boli likvidované zbytky Nemcov 
v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty pad-
lým a všetkým, ktorí trpeli v boji proti fašizmu, si ľudstvo 
plnšie uvedomilo nezmyselnosť vynakladania obrovských 
prostriedkov na zbrojenie a konflikt, namiesto odstraňo-
vania chudoby, civilizačných chorôb, ničivých dôsledkov 
globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných spoločen-
ských neduhov.

A nám si pri týchto i ďalších májových výročiach treba 
pripomínať, že dôležitým predpokladom úspešného preko-
návania vnútorných aj medzinárodných problémov je vzá-
jomná, vlastenecká súčinnosť. Aby deštrukčné pôsobenie 
niektorých politických síl z domácej pôdy a zo zahraničia 
nás neobrali o výsledky snaženia hrdinov, ktorí zomreli 
a trpeli za našu slobodu a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Ako sa rieši zaostávanie vo 
vede a výskume.

Slovensko je ekonomickou 
úrovňou pod priemerom krajín 
EÚ aj preto, že dlhodobo zaostá-
va za vyspelými krajinami najmä 
v investíciách do výskumu a vývo-
ja. Tato oblasť nebola v predchá-
dzajúcom období v SR dostatočne 
podporovaná a následkom každoročného nízkeho inves-
tovania HDP do základného či aplikovaného výskumu sa 
situácia zhoršovala najmä z pohľadu infraštruktúry a tech-
nického vybavenia laboratórií či výskumných priestorov 
v rámci inštitúcií.

Prakticky ešte pred vstupom Slovenska do EÚ v rám-
ci prístupových procesov v súvislosti s Lisabonskou straté-
giou začala byť systematickejšie v centre pozornosti oblasť 
vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal a ešte 
stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je v ne-
dostatku finančných prostriedkov. 

Analyzujme, aké možnosti malo Slovensko za posled-
ných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. Popri 
každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho roz-
počtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto ob-
lasti v rokoch 2004 – 2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov EÚ, štrukturálne fondy. Pre obdobie 2007 – 2013 
došlo ešte k rádovému navýšeniu možnosti čerpania finanč-
ných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť ope-
račný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, kto-
ré hodnotili využívanie štrukturálnych fondov. V progra-
movacom období 2004 – 2006 najväčšie neplnenie na úrov-
ni len 55 % vykazovalo vzdelávanie, veda a výskum, ako 
jadro vedomostnej ekonomiky. Ešte nepriaznivejšia je situ-
ácia v druhom programovacom období 2007 – 2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani nie 0,5 %! Alokované zdroje na 
toto obdobie pre vedu a výskum sú v rámci Operačného 
programu 1 209,4 mld €! Nečerpanie je také výrazne, že 
hrozí, že sa finančne prostriedky opäť nevyčerpu a vrátia 
EÚ alebo budú realokované do iných oblasti ako sa to uro-
bilo teraz, že nečerpane prostriedky z obdobia 2004 – 2006 
v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti ľud-
ských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, aby 
Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a vý-
voja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 

Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre 
danú oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpi-
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a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
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finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
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lo do EÚ v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký poten-
ciál. V roku 2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do 
r. 2010 pôjdu v priemere 3 percentá z HDP na investície pre 
výskum a vývoj... To, samozrejme neznamená, že všetky 
krajiny do roku 2010 túto úroveň aj dosiahnu, musia však 
urobiť čo najviac a rýchlejšie investovať do tejto oblasti. V 
súčasnosti sme v EÚ na úrovni 1,84 percenta, čo je stále 
príliš málo. A držíme sa na nej už päť rokov. Neplatí to však 
pre Slovensko, kde podľa posledných štatistík, je investo-
vanie do výskumu a vývoja 0,46 percenta HDP, čo je po-
rovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ nízke číslo," 
„Myslím si, že najlepšia pomoc je cez štrukturálne fondy..." 
dodal Janez Potočník.

Vláda vo svojom programovom vyhlásení považuje for-
movanie vedomostnej spoločnosti za svoju prioritu. Cieľom 
vlády je, aby v spolupráci vysokých škôl, Slovenskej aka-
démie vied, výskumných a vývojových centier, vedeckých 
a technologických parkov, podnikateľských inkubátorov a 
technologicky orientovaných firiem a úspešného čerpania 
prostriedkov z fondov EÚ sa postupne dosiahla úroveň fi-
nancovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP.

V tejto súvislosti treba poukázať na prístup napríklad 
Rakúska, ktoré nevyužíva štrukturálne fondy, že zvýši do 
vedy a výskumu objem finančných prostriedkov o 40% 
v priebehu nasledujúcich piatych rokoch! Slovensko má 
prostriedky a dlhodobo ich nevyužíva a za danej situácie 
zrejme bude mať problémy aj v budúcnosti!

Vláda SR schválila program využívania štrukturálnych 
fondov na obdobie 2007 – 2013 ešte 6. 12. 2006. Aj keď 
tento dokument bol technicky prerokovaný a „dolaďovaný“ 
s EÚ v priebehu roka 2007 no finančný rámec možnosti 
využitia finančných prostriedkov bol už vopred dohodnutý. 
Tým sa poukazuje na dostatočný časový priestor na dôklad-
nú prípravu aj s potencionálnými subjektmi z oblasti vedy a 
výskumu tak, aby v závere roka 2007 mohli byť vyhlásené 
masívne výzvy pre prijímateľov prostriedkov z EÚ. Teraz 
za prakticky 2,5 roka mohlo byť na základe tohto postupu 
a pri zohľadnení skúsenosti z čerpania z programovacieho 
obdobia 2004 – 2006 vyčerpaných nie 0,5% ale 50% obje-
mu štrukturálnych fondov!

Namiesto toho, aby sa vyvinulo maximálne úsilie na 
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a tým po-
mohlo zaostávajúcej vede a výskumu (obdobná situácia je 
aj vo vzdelávaní, ktorá má úzku súvislosť), zároveň plni-
lo programové vyhlásenie Vlády SR, bol vypracovaný a 
schválený zákon o stimuloch pre vedu a výskum. Zákon 
umožňuje pomerne jednoducho stimuláciu cez dotácie 
resp. úľavou na dani čerpať prostriedky štátneho rozpočtu 
teraz, keď jeho príjmová stránka sa nachádza vo veľmi zlej 
situácii a prostriedky EÚ zostávajú naďalej bokom. 

V júni má byť vo vláde schvaľovaná vyhláška, ktorá 
bude upravovať realizáciu zákona Je nevyhnutné maximál-
ne sprísniť možnosť využitia zákona prostredníctvom pri-
pravovanej vyhlášky. Prečo? lebo bude ešte menšia moti-
vácia využívať prostriedky z EÚ, ktoré ležia schválené na 

„stole“ a radšej zjednodušene pri podstatne menšej kontrole 
využívať štátny rozpočet, ktorý treba využiť v prvom rade 
na zmiernenie sociálnych dôsledkov krízy! 

Riešenie, resp. neriešenie zaostávania výskumu a vývo-
ja na Slovensku za uplynulé obdobie v porovnaní s kraji-
nami EÚ vzniká navyše dilema?! V rámci prípravy návrhu 
rozpočtu verejnej správy na budúci rok krátiť nárast výdav-
kov na výskum a vývoj zo ŠR o dosiaľ nečerpané európske 
prostriedky a tak vytvoriť stimulačný tlak na rýchle a efek-
tívne čerpanie štrukturálnych fondov, alebo postupovať 
v doterajšom trende a dúfať, že možno ich aj niekedy vyčer-
páme a tak zmenšime zaostávanie našej vedy a výskumu. 

Odpoveď na poukazovanú príčinu o nedostatku finanč-
ných prostriedkov pre vedu a výskum je jasná. Finančné 
prostriedky sú k dispozícii, problém je len v nedostatočnej 
príprave a v menežovaní ich využitia.

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Rezervované pre makroekonomiku

Komentár...

Manažérstvo kvality 
v službách

(1. časť)

V posledných dvoch desaťro-
čiach sa záujem o  kvalitu zvýšil a 
dosiahol úroveň spoločenskej ne-
vyhnutnosti. Kvalita sa stala integ-
rálnou súčasťou celej spoločnosti a  
imanentnou zložkou každodenné-
ho života. Integrálne chápaná kvalita v 21. storočí by mala 
spĺňať očakávania zákazníkov svojim výkonom, črtami, ob-
sluhou, ekonómiou i  predajom. Kvalita sa stala aj neod-
mysliteľnou súčasťou predajnosti každého produktu. Tento 
trend v riadení kvality sa v organizáciách prejavuje predo-
všetkým v plnení požiadaviek noriem. 

Kvalita služieb
Vo svetovej ekonomike dochádza k zmene v postoji 

organizácie pri zabezpečovaní kvality výrobkov a služieb. 
Kvalita prešla nad rámec predchádzajúcich spôsobov kon-
troly a zamerala sa na dôsledný a efektívny spôsob výko-
nu všetkých činností v organizácií. Tento spôsob riadenia 
sa nazýva TQM – Total Quality Management t.j. komplex-
né manažérstvo kvality a osvedčil sa ako jeden z najefek-
tívnejších spôsobov úspešného podnikania. Kvalita patrí 
k rozhodujúcim kritériám konkurencieschopnosti organizá-
cie a  stala sa účinným prostriedkom na dosiahnutie prospe-
rity každého podnikateľského subjektu.

 V odbornej literatúre je možné nájsť viacero definícií 
pojmu kvalita. Šíbl (2002) definuje kvalitu ako „celkový 
súhrn vlastností a  znakov výrobku alebo služby, ktoré im 
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hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
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urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
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dáva schopnosť uspokojovať vo-
pred stanovené alebo predpokla-
dané potreby “ (1). Podľa normy 
STN EN ISO 9000:2000 je kvali-
ta „miera, s  akou súbor vlastných 
charakteristík spĺňa požiadavky “ 
(2). 

Kvalita je interpretovaná 
v troch rovinách: 

štruktúra – vedenie, zdroje, pracovníci, organizačné 
a systémové vzťahy, znaky a popis služby špecifikácia služ-
by a poskytovania služby, riadenie služby, 

proces – marketing, návrh, poskytovanie služby, sta-
tus, informačná podpora, posúdenie poskytovateľom a zá-
kazníkom, 

výsledok – analýza a zlepšovanie priebehu služby (3). 

Zákazníci posudzujú výsledok služieb, ale najmä pro-
ces poskytovania služieb, na ktorom sa priamo zúčastňujú, 
t.j. hodnotia kvalitu služieb podľa toho, čo skutočne dostali 
vo vzťahu k tomu, čo očakávali. Ak vnímaná služba má niž-
šiu úroveň ako očakávaná, potom zákazník stráca záujem o 
jej dodávateľa. Ak úroveň poskytovanej služby je vyššia, 
zákazník pravdepodobne opätovne použije služby dodáva-
teľa (4). Služby vnímame samotným výsledkom, ale aj spô-
sobom, akým sa výsledok dosiahol. Je zrejmé, že proces aj 
výsledky sú súčasťou kvality služieb. Kvalitu služieb posu-
dzujú zákazníci aj dodávatelia. 

Špecifické znaky služieb
 V priebehu posledných desaťročí sa priemyselné kraji-

ny sveta posunuli smerom ku „spoločnosti“ služieb. Zlep-
šenie životnej úrovne zvýšilo požiadavky na služby. 

Služby už nie sú vedľajším produktom, služby „to je 
produkt sám o sebe“ (3). Je niekoľko skupín definícií, ktoré 
skúmajú služby z viacerých hľadísk ako napr. definície za-
merané na činnosť, proces, potenciál a i. V zmysle normy 
STN EN ISO 9000:2000 je „služba výsledkom aspoň jednej 
činnosti nevyhnutne vykonanej na rozhraní medzi dodáva-
teľom a zákazníkom a všeobecne je nehmotná“ (2). Medzi 
špecifické znaky služieb môžeme zaradiť nemateriálnosť, 
neskladovateľnosť, heterogenita, komplexnosť služieb, ale 
aj nenahraditeľnosť služieb, ktorá je typická v zdravotníc-
tve, pretože bez spotreby niektorých zdravotníckych úko-
nov by človek nemohol žiť (5). 

Model zlepšovania kvality služieb – model GAP 
K nástrojom kvality služieb patria aj modely, z  ktorých 

najznámejší je model GAP (rozporností/chýb), ktorý sa 
používa na identifikáciu miest zlyhania služby. Ide o retro-
spektívne pozorovanie tzn. spätné preverovanie jednotli-
vých aktivít – služieb (už vytvorených a  poskytovaných), 
ktoré smerujú od zistenia požiadaviek zákazníka cez návrh 
a realizáciu služby až po meranie spokojnosti a realizáciu 
nápravných činností. V rámci pozorovania majú byť existu-

júce rozpory, chyby a problémy objavené, rozpoznané a ná-
sledne odstránené, aby sa dospelo k zlepšeniu kvality (6). 

 V modeli GAP je identifikovaných 7 rozporov: 
R1 – Rozpor medzi očakávaním zákazníka a vnímaním 

tohto očakávania manažmentom – nesprávne pochopenie 
očakávaní zákazníka Vznikajú nedostatky v marketingo-
vom procese.

R2 – Rozpor medzi splnením očakávaní zákazníkov 
prostredníctvom manažmentu a realizáciou týchto očaká-
vaní v špecifikácii kvality služby. Nesúlad medzi prieme-
tom požiadaviek pochopených manažmentom a medzi tým, 
ako bola služba skutočne špecifikovaná.

R3 – Rozpor medzi špecifikáciou kvality služby a sku-
točne poskytnutou službou – rozdiel medzi tým, ako bola 
služba navrhnutá a ako bola skutočne poskytnutá zákazní-
kovi.

R4 – Rozpor medzi poskytovanou službou a vonkaj-
šou komunikáciou so zákazníkom. Poskytovatelia služieb 
ovplyvňujú očakávania zákazníkov necenovou konkuren-
ciou ako je reklama, propagačné materiály. Ak skutočne 
poskytované služby nezodpovedajú reklame resp. propagá-
cií dochádza k rozporu na základe vonkajšej komunikácie. 

R5 – Rozpor medzi očakávaním zákazníka a skutočne 
vnímanou kvalitou službou.

R6 – Rozpor medzi kvalitou vnímanej služby zákazní-
kom a stupňom spokojnosti, ktorú zistil Manažment.

R7 – Rozpor medzi zhodnotením dôsledkov stupňa 
spokojnosti prostredníctvom manažmentu a skutočnými 
dôsledkami.

Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH. 
UK, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.          
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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Medzinárodné ekonomické vzťahy

Hodnotenie rozvojovej pomoci
(4. časť)

Efektívnosť
Efektívnosť rozvojovej pomoci v zmysle kritérií hod-

notenia môže vyvolávať nejasnosti vo vzťahu k efektivite 
rozvojovej pomoci ako takej. V širšom zmysle a všeobecne 
prevládajúcom chápaní významu tohto termínu predstavuje 
efektivita rozvojovej pomoci súbor viacerých faktorov vo 
vzájomnom prepojení a v interakcii, v zásade však široko 
definovanú účinnosť tejto pomoci vzhľadom na schopnosť 
dosahovať stanovené ciele. V užšom zmysle rozumieme pod 
efektívnosťou pri hodnotení rozvojovej pomoci mieru do-
siahnutia vytýčených cieľov. Ako bolo naznačené už skôr, 
efektívnosť rozvojovej pomoci preto nemusí nevyhnutne 
znamenať hospodárnu pomoc a naopak. Pod efektívnosťou 
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urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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        Barič       Lysák

Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
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hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
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rozvojovej pomoci teda rozumieme situáciu, v ktorej do-
siahnuté výstupy zabezpečili zamýšľané výsledky vo vzťa-
hu k cieľom (bez ohľadu napríklad na otázku hospodárnosti 
a pod.). Praktické hodnotenie efektivity rozvojovej pomoci 
pozostáva z troch krokov: 1. meranie zmeny v pozorova-
nom výsledku – 2. pripísanie zistenej zmeny k realizovanej 
intervencii – 3. posúdenie miery vplyvu intervencie na po-
zorovanú zmenu. Zdanlivo prekvapujúco vyznieva fakt, že 
najväčší problém v hodnotení rozvojovej pomoci vyvstá-
va práve v druhom bode. V takom prípade, kde je prepoje-
nosť príčiny a následku relatívne jednoduchá a priamočia-
ra, je aj pripísanie pozorovaných výsledkov na intervenciu 
pomerne bezproblémové. Avšak v mnohých prípadoch je 
(napr. pôsobením širokého spektra faktorov od viacerých 
simultánne prebiehajúcich intervencií až po dynamické ob-
jektívne zmeny prostredia) prepojiteľnosť výsledkov značne 
problematická, dá sa povedať že založená viac na predpo-
kladoch a očakávaniach ako na reálnych dôkazoch. Platí, že 
čím komplexnejší je predmet intervencie a tým aj hodnote-
nia, tým zložitejšie je jednoznačné pripísanie vplyvu danej 
intervencie na výsledky. Zásadnými otázkami hodnotenia 
efektivity však ostáva, do akej miery sa podarilo splniť ale-
bo sa očakáva splnenie stanoveného cieľa a čo boli hlavné 
faktory dosiahnutia príp. nedosiahnutia daného cieľa.

Dopad
Kritérium dopadu hovorí o všetkých signifikantných 

efektoch danej intervencie – o pozitívnych a negatívnych, 
primárnych a sekundárnych, priamych a nepriamych, oča-
kávaných a nepredvídaných – na cieľovú skupinu ako aj 
tretie strany. Kým kritérium efektívnosti sa zameriava na 
zamýšlané výsledky intervencie, dopad je mierou širších 
súvislostí intervencie ako sú ekonomické, sociálne, politic-
ké, technické alebo environmentálne efekty odvodene vy-
volané výstupmi intervencie a vyplývajúce z dosiahnutých 
výsledkov (napríklad pri projekte vybudovania vodných 
púmp je výsledkom jednoduchší prístup ku kvalitnejšej 
vode, avšak jeho dopad môže byť lepší zdravotný stav, niž-
šia detská úmrtnosť a pod.). Hodnotenie dopadov interven-
cie má mimoriadny význam vzhľadom na celostný pohľad 
na realizovanú intervenciu, vzhľadom na širšie súvislosti a 
ich viacdimenzionálny záber sa však musí vyrovnať s prob-
lémom zúženého výberu efektov, ktoré majú byť skúmané 
a v hodnotení zohľadnené, ako aj s problémom pripísateľ-
nosti daných efektov na konkrétne akcie skúmanej interven-
cie. Na jednej strane totiž môže vzniknúť vysoký počet veľ-
mi rozmanitých efektov a na strane druhej sú spravidla 
výsledkom komplexného vzájomného pôsobenia mnohých 
faktorov. V neposlednom rade zohráva významnú úlohu aj 
faktor času. Dopad intervencie nemusí byť preukázateľný 
v krátkom ani strednodobom časovom období, ale naopak 
až s dlhodobejším odstupom (napríklad bezprostredne po 
realizácii intervencie sú preukázateľné výsledky na základe 
výstupov vzhľadom na formulované ciele pozitívne, po is-
tom časovom odstupe sa však preukáže, že intervencia ne-

mala nijaký dopad). Hodnotenie dopadu býva preto často 
najkomplikovanejšou časťou celého hodnotenia rozvojovej 
pomoci. Spravidla sa ako riešenie nastolených problémov 
využíva vo finálnej analýze dopadu v rámci hodnotenia 
rozhodnutie o zamýšľanom využití hodnotiacich informácií 
a hodnotenie musí odhadnúť dopad podľa pravdepodobných 
domnienok odvodených od predpokladov zjednodušeného 
vzťahu príčiny a následku v danom prípade.

Z metodologického hľadiska je v rámci spomínaného 
hodnotenia dopadu – teda hodnotenia kde má prioritu me-
ranie a zhodnotenie dopadu – odhadnutie situácie, ktorá 
by nastala nebyť danej intervencie. Najjednoduchším prí-
stupom k vyhodnocovaniu dopadov rozvojovej pomoci je 
komparácia hodnôt zvolených indikátorov pred a po rea-
lizácii intervencie. „Stav pred a po zahájení rozvojových 
aktivít však nemusí predstavovať zodpovedajúci element 
komparácie, pretože mohlo ich pôsobením dôjsť ku zmene 
aj ostatných premenných ovplyvňujúcich výsledky a dopa-
dy rozvojovej pomoci v danom prípade.“ Sofistikovanej-
šou metódou je preto výber kontrolnej alebo komparatívnej 
skupiny jednotlivcov alebo domácností, ktoré sú s projek-
tovou skupinou identické v spoločných charakteristikách 
okrem participácie na intervencii resp. na benefitoch z nej 
vyplývajúcich.

Udržateľnosť
Kritérium udržateľnosti predstavuje podmienku, aby 

benefity intervencie pretrvali aj po ukončení externej pod-
pory. Kým predchádzajúce kritériá hodnotenia rozvojovej 
pomoci sú predmetom špecifických intervencií, hodno-
tenie udržateľnosti je hodnotením efektov celého proce-
su v čase. Ide preto o otestovanie úspechu rozvojovej po-
moci na vyššej úrovni. Príliš veľké množstvo rozvojových 
iniciatív zlyhá po skončení implementačnej fázy, pretože 
buď cieľová skupina alebo zodpovedné subjekty nemajú 
prostriedky alebo motiváciu zabezpečiť potrebné zdroje na 
posunutie začatých aktivít o stupeň ďalej (napríklad s cie-
ľom zabezpečenia vzdelania na školách sa zvýši počet škol-
ských učiteľov platených v rámci rozvojového programu, 
po dosiahnutí určitého stupňa školskej dochádzky podľa zá-
meru programu sa intervencia skončí ako úspešná, pretože 
došlo k naplneniu cieľa, no po zastavení financovania cez 
program nie je dostatok prostriedkov na platy pre všetkých 
učiteľov). Udržateľnosť efektov rozvojovej pomoci sa preto 
stáva centrálnym ťažiskom hodnotenia rozvojovej pomoci 
vzhľadom na dlhodobé vyhliadky a pretrvávajúce benefity. 
Z tohto dôvodu je častým cieľom intervencií aj budovanie 
kapacít v rámci komunít aj organizácií, v súlade s cieľom 
podpory vyššej miery autonómie partnerských strán na re-
alizácií intervencie. Dôležité otázky v kontexte hodnotenia 
udržateľnosti sú preto, do akej miery sa podarilo tieto ka-
pacity úspešne vybudovať, napríklad využitím participácie, 
splnomocnenia, vlastníctva a lokálnych zdrojov. Hodnote-
nie udržateľnosti je za ideálnych okolností uskutočňované 
s niekoľkoročným odstupom po zakončení implementácie.

Zahraničie...
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ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 

Analyzujme,  aké  možnosti  malo  Slovensko  za 
posledných päť rokov od vstupu do EÚ a ako ich využívalo. 
Popri každoročnom navýšení verejných zdrojov zo štátneho 
rozpočtu na vedu a výskum malo MŠ SR ako gestor v tejto 
oblasti v rokoch 2004-2006 vyčlenené ďalšie prostriedky zo 
zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 
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4. Záver
Problematika rozvojovej pomoci sa stala v posledných 

desaťročiach pomerne kontroverznou témou nielen z pohľa-
du širokej laickej verejnosti, ale aj v odborných kruhoch 
ako teoreticko-koncepčný problém tzv. rozvojovej eko-
nómie. V zásadných východiskových otázkach totiž prak-
ticky nejestvuje teoretický konsenzus a líšia sa názory na 
formu poskytovania rozvojovej pomoci, spôsob jej realizá-
cie, ale aj v otázke faktickej potreby poskytovania takejto 
podoby zahraničnej pomoci. Vyhodnocovanie rozvojovej 
pomoci preto môže poslúžiť v dvoch dôležitých koncepč-
ných rovinách. V prvom rade sa jedná o pragmatický cha-
rakter hodnotenia. Sleduje sa tak praktická užitočnosť vý-
sledkov rozvojovej pomoci s cieľom zlepšiť pomoc v jej 
rozličných štádiách realizácie ako sú procesy plánovania, 
prípravy a implementácie a zabezpečiť tak vyššiu efekti-
vitu vynakladaných prostriedkov. V druhom rade ponúka 
hodnotenie výsledkov rozvojovej pomoci možnosť reflexie 
teoretických prístupov. Umožňuje tak potvrdiť resp. vyvrá-
tiť teoretické predpoklady a dynamicky revidovať metodo-
logické a koncepčné riešenia. Na základe hodnotenia vý-
sledkov je potom objektívne možné zdôvodniť prospešnosť 
pomoci a jej opodstatnenie resp. platnosť východiskových 
hypotéz rozvojovej pomoci v jej konkrétnej podobe, for-
me a obsahu. Predstavuje tak pre jednotlivé vlády resp. do-
norské štáty moment legitimity v poskytovaní rozvojovej 
pomoci a zároveň dodáva kredibilitu rozvojovej spoluprá-
ci založenej práve na kapitálových transferoch (napríklad 
oproti iným formám ako je liberalizácia obchodu a pod.).

Ing. Michal Ščepán, FMV EU v Bratislave

... Zahraničie

Medzinárodné politické vzťahy

Kľúčové faktory a krutá 
realita v medzinárodných 

vzťahoch – prípad USA
(Prípadová štúdia)

• 1. časť •

Kritické posudzovanie národ-
no-štátnych záujmov a spôsoby 
ich presadzovania na medzinárod-

nej scéne býva zložitá, nie vždy príjemná záležitosť. Citli-
vosť témy narastá, ak objektom skúmania je nejaká moc-
nosť; v prípade globálnej superveľmoci táto otázka môže 
nadobúdať dokonca istý dramatický rozmer. Naším záme-
rom, v kontexte sledovanej témy, je neprehliadať žiadne 
formy porušovania alebo zneužívania ľudských práv v me-
dzinárodných vzťahoch, bez ohľadu na to, či ide o demokra-
tický alebo iný štát. V medzinárodných vzťahoch musíme 
odmietať často uplatňovaný princíp, že keď niekto uplatňuje 

teror proti nám alebo našim spojencom, ide o teror, zatiaľ 
čo keď sa takto k niekomu inému chováme my alebo naši 
spojenci, a možno sa dopúšťame ešte väčších hrôz, nejde 
o teror, ale o kontrateror či spravodlivú vojnu. Ukazuje sa, 
že tento princíp akoby stále potvrdzoval svoju univerzál-
nosť, pričom dnes nie je vlastný iba USA ako jedinej super-
veľmoci. Uplatňoval sa už v minulých storočiach, napríklad 
počas existovania všetkých podôb európskeho imperializ-
mu, vrátane sovietskeho. USA, objekt nášho skúmania, sa 
chovajú a budú naďalej chovať rovnako ako ktorákoľvek 
iná mocnosť. Spojené štáty sú dnes mocnejšie ako ostatní, 
a teda, ako sa dá predpokladať, sú aj násilnejšie. Ktokoľ-
vek iný najmocnejší by sa choval viac-menej rovnako. Keď 
svetu vládli Briti, dopúšťali sa rovnakých krutostí, podobne 
sa chovali Francúzi, Španieli, Portugalci, Holanďania alebo 
Japonci vo svojich záujmových regiónoch.

Imperiálne mocnosti nakladajú so zbytkom sveta rov-
nakým krutým spôsobom už stovky rokov. Je to historic-
ký fakt, nie však kvôli rozsahu alebo povahe spáchaných 
ohavností, ale kvôli tomu, kto sa stal jeho obeťou. Imperia-
listické štáty, či v minulosti alebo dnes, boli a zostávajú v 
zásade imúnne. Dochádza k obrovskému množstvu suro-
vostí, ktoré sú páchané vždy niekde inde, mimo ich vlastné-
ho územia. Rozumne sa s tým vysporiadať znamená pokúsiť 
sa nájsť korene týchto problémov, ktoré toxikujú medziná-
rodné vzťahy na celom svete. Za ľubovoľným zločinom, 
nech ide o pouličný zločin, vojnu alebo čokoľvek iné, sa 
obyčajne skrýva niečo, čo v sebe nesie prvky legitímnosti. 
A tie sa musia nevyhnutne brať do úvahy.

Protiteroristická koalícia v Afganistane. Vlády mno-
hých štátov zo svojich vlastných dôvodov robili všetko 
preto, aby sa pripojili k protiteroristickej koalícii vedenej 
USA. Medzi prvými boli rozhodujúce štáty EÚ, Rusko, 
Čína a ďalšie krajiny. Rusko potrebovalo akýsi medziná-
rodný súhlas k aktívnejšiemu uskutočňovaniu svojich suro-
vostí v Čečensku, Čína zas s potešením kvitovala americkú 
podporu vlastných represií v západných oblastiach krajiny. 
Za peniaze USA sa aj Turecko rozhodlo rozmiestniť svoje 
vojenské jednotky pre zásah v Afganistane. Bol to výraz 
vďačnosti, že USA boli jediným štátom ochotným posky-
tovať Turecku veľkú podporu pri páchaní štátneho teroriz-
mu „vo veľkom“ v juhovýchodných oblastiach, obývaných 
Kurdmi. Pred bombardovaním Srbska si lídri rozhodujú-
cich štátov NATO verejne kládli otázku o tom, ako sa môžu 
tolerovať zverstvá v blízkosti hraníc aliancie. Nikto z nich 
však ani len nenaznačil, že podobné beštiálnosti sa tolerujú 
v samotnom priestore NATO. Používanie dvojakého metra 
či pokrytectva sa stalo bežnou politickou konštantou aj vo 
vonkajšej politike mnohých demokratických štátov. Naprí-
klad demokratické Japonsko neochvejne držalo ochrannú 
ruku nad Indonéziou, ktorá páchala krutostí vo Východnom 
Timore, čo zabránilo kritike indonézskej invázie na pôde 
OSN. V dobe, keď indonézske zverstvá vrcholili, USA tam 
dodávali najviac zbraní. V tom čase sa k Spojeným štátom 
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zdrojov  EÚ,  štrukturálne  fondy.  Pre  obdobie  2007-2013 
došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato 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.

Prakticky  ešte  pred  vstupom  Slovenska  do  EÚ 
v rámci  prístupových  procesov  v súvislosti  s Lisabonskou 
stratégiou začala byť  systematickejšie v centre pozornosti 
oblasť vedy a výskumu. Od začiatku sa všeobecne prijímal 
a ešte stále prijíma názor, že prioritná príčina zaostávania je 
v nedostatku  finančných prostriedkov. 
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pripojila aj Veľká Británia, neskôr Francúzsko, Švédsko 
a Holandsko. Pre Britániu to bola obrovská príležitosť na 
dodávky zbraní. Stala sa hlavným dodávateľom zbraní a zo-
stala ním až do roku 1999. Každý, kto mohol zarobiť neja-
ké peniaze alebo získať výhody z masakru vo Východnom 
Timore, tak to s veľkou radosťou robili. Po jeho nedávnom 
osamostatnení sa od Indonézie teraz hlavní indonézski spo-
jenci oslavujú nový východotimorský národ a zároveň po-
znamenávajú, s akou šľachetnosťou napomohli k jeho vzni-
ku. K podobným záverom by sme dospeli, ak by sme sa 
pozorne pozreli na ktorýkoľvek iný nepokojný región sveta, 
či na Balkán, Blízky a Stredný Východ, Latinskú Ameriku 
alebo Afriku.

Selektívne démonizovanie štruktúr a samotných ľudí má 
tiež svoje pevné miesto a jasný zámer v zahraničnej politike 
vyspelých demokracií, osobitne USA. Z úst bývalých naj-
vyšších amerických a britských predstaviteľov sme často po-
čuli na adresu Saddáma Husajna, že je to najväčší netvor v ce-
lých dejinách. „Ako môžeme dovoliť, aby žil takýto netvor, 
ktorý použil jedovatý plyn proti svojim vlastným ľuďom?“ 
To všetko je síce pravda, ale treba to ešte dovysvetliť.

Ing. Pavol Hrivík, CSc. 

Osobnosti

Osobnosti...

Prof. Dr. Koloman Ivanička, DrSc., 
významný slovenský vedec a pedagóg

Čerstvý jubilant profesor Ko-
loman Ivanička sa narodil 28.mája 
1929 v Tesárskych Mlyňanoch,  
okres Zlaté Moravce. V r. 1954 
ukončil štúdium na Univerzite vo 
Varšave, kde získal titul MSc. Ti-
tuly RNDr. a CSc. získal na Karlo-
vej univerzite v Prahe r. 1959. Na 
docenta sa habilitoval na Univer-
zite Komenského v Bratislave r. 

1960 a DrSc. na Akadémii vied v Bratislave r. 1972. Mi-
moriadnym profesorom bol menovaný v r. 1964 a v r. 1975 
bol ustanovený za riadneho profesora Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Pôsobil na rade domácich i zahranič-
ných univerzít: v r. 1969 – 70 bol hosťujúcim profesorom 
na Kentskej štátnej univerzite v USA, v akademickom roku 
1988/89 na Indiana Univerzity. Ako mimoriadny profesor 
pôsobil tiež na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej 
univerzity v Brne. 

 Bol hlavným redaktorom Acta Geographica (1965-75), 
predsedom a členom rôznych vedeckých komisií a kolégií 
na úrovni univerzity, Akadémie vied, Ministerstva plánova-
nia a Ministerstva školstva. Je čestným členom Maďarskej 
geografickej spoločnosti, Svetovej futurologickej spoloč-
nosti a držiteľom mnohých medailí z univerzít, akadémií, 

Literárneho fondu a rôznych ďalších organizácií. Profesor 
Ivanička bol prezidentom sekcie na svetových geografic-
kých kongresoch v New Delhi r. 1968, Moskve r. 1976, 
Tokiu r. 1980 a prezident sekcie Európskej geografickej 
konferencie v Budapešti r. 1970. Takmer 20 rokov bol čle-
nom vedeckých komisií Medzinárodnej geografickej únie 
(IGU) (Metódy ekonomickej regionalizácie, Priemyselné 
systémy, Geografia a edukácia). Bol i riadnym členom ko-
misie IGU – Geografia a riadenie (Geography and Public 
Administration). Z rozsiahleho radu významných postov, 
v ktorých prof.  Ivanička príslovečne aktívne pôsobil spo-
meňme aspoň to, že v prvej polovici 80. rokov sa stal pred-
sedom Prognostickej sekcie pri Československej geogra-
fickej spoločnosti ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych 
rokov predsedom sekcie Synergetiky a prognostiky Sloven-
skej ekonomickej spoločnosti pri SAV. 

V  r. 1990 bol zvolený za člena Rady Nezávislého zdru-
ženia ekonómov Slovenska (NEZES), v ktorej pôsobí do-
dnes.  V rámci NEZES sa  zúčastňoval na vypracovaní Kon-
cepcie sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska a ďalších 
strategických materiálov a vedeckých podujatiach združe-
nia, v ktorom pôsobí ako jedna z kľúčových osobností. rady 
SR na rokovania do Washingtonu (rokovanie sa konalo na 
pôde Svetovej banky, Medzinárodného menového fondu, 
v Americkom kongrese, na Ministerstve zahraničia a Mi-
nisterstve financií USA). 

 Bol tiež organizátorom a tvorcom koncepcie Kon-
gresu slovenskej vedy a editorom zborníka integrovaného 
diela jedenástich sekcií kongresu. Stal sa tiež predsedom 
Kongresu slovenskej vedy a členom predsedníctva ZOSI - 
Združenia organizácií slovenskej inteligencie. 

V decembri 1994  prof. K. Ivanička začal pôsobiť 
v  „Centre strategických štúdií SR“ ako vedúci pružného 
tímu pre transhraničnú spoluprácu. Súčasne prednášal so-
ciálno-ekonomickú synergetiku na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. 

Profesor K. Ivanička je autorom série samostatných 
monografií, kolektívnych monografií, vedeckých a odbor-
ných štúdií, kartografických diel aj televíznych diel. K naj-
významnejším z nich patria originálne diela  „Synergetika 
a ekonomika“,  „Slovakia – Génius – Loci“,  „Základy sy-
nergetiky“  „Globalistika“, no aj celý rad ďalších originál-
nych diel. 

Nesporne vďaka originalite jeho kultivovaných diel pat-
rí Koloman Ivanička k naším najviac citovaným autorom 
tak doma ako aj v zahraničí.

Prof. Ivanička sa významnou mierou podieľal na prí-
prave založenia Fakulty politických vied a medzinárodných 
vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a po 
jej vzniku bol menovaný za vedúceho Katedry synergeti-
ky, prognostiky a politickej geografie. Stal sa tiež garantom 
študijného odboru medzinárodné vzťahy, školiteľom dokto-
randov a predsedom rigoróznej komisie pre udelenie vedec-
kého titulu PhDr. V októbri 1995 bol menovaný do funkcie 
podpredsedu.  novozaloženého Úradu pre stratégiu rozvoja 
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došlo  ešte  k  rádovému  navýšeniu  možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 

V marci a apríli Vláda SR prerokovala dve Správy, 
ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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        Barič       Lysák

Už sviatočný prvý deň mesiaca lásky 
a Sviatku  práce  i prijatia  Slovenskej 
republiky  do  Európskej  únie 
predznamenáva  s tmavnúcou  zeleňou 
svieži  závan  nových  síl.  V prírode 
určite  a tak  trochu  aj  v svetovom 
spoločenstve,   ktorého  ekonomicky 
slabšie  zložky  ďalej  zoslabuje 
globálna  kríza.  Žiada  sa  tu  uviesť 

menej  zvyčajný   náš  názor,  že  i   pri  veľmi  negatívnych 
dôsledkoch  tohto  megatrendu,  vynucuje  si  svieži  závan 
v podobe  pravdivých,  frázami  libertariánov  a bankových 
žralokov nezdeformovaných pohľadov na príčiny a pravých 
vinníkov tejto svetovej pohromy, ktorá je ďaleko ničivejšia 
ako očakávaná pandémia prasacej chrípky. Dokonca sa už 
ozývajú (z Francie i Švajčiarska a ďalších štátov) hlasy po 
ich  odsúdení  a  potrestaní.  Tak  ako  to  bolo  v prípadoch 
vojnových zločincov.

Povzbudivým  V tomto  roku  sympaticky  už 
v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
Rastislava  Štefánika.  Chvályhodné  sú  pritom  snahy 
o pravdivé  zhodnotenie  jeho  priekopníckych  zásluh 
o vyslobodenie  slovenského  národa  z uhorského  žalára 
národov.  Žiaľ,  jeho  neoceniteľným  a nedoceneným 
zásluhám o vznik  1.  Č-SR nezodpovedá  zámer  umiestniť 
jeho mizernú sochu  v montérkach pod vysoko nad ním sa 
vypínajúcim  zvieraťom  -  symbolom  čechoslovakizmu. 
Verme  a pričiňme  sa  o to,  aby  vinníci  za  túto  potupu 
Štefánika i národa boli po zásluhe „odmenení“. 

Do  tretice  sa  do  prvej  májovej  dekády  radí  aj 
výročie najničivejšej – druhej svetovej vojny 20. storočia. 
A tu sa stretávame s reliktom povojnovej  bipolarity sveta. 
Jedna  časť  -  východná,  ktorá  priniesla  najväčšie  ľudské 
obete,  zostáva pri dni nemeckej kapitulácie - 8. mája, kým 
západná  oslavuje  9.  máj,  kedy  boli  likvidované  zbytky 
Nemcov v Prahe. Dôležité pritom je, aby pri vzdávaní pocty 
padlým  a všetkým,  ktorí  trpeli  v boji  proti  fašizmu,  si 
ľudstvo  plnšie  uvedomilo  nezmyselnosť  vynakladania 
obrovských prostriedkov na zbrojenie a konflikt,  namiesto 
odstraňovania  chudoby,  civilizačných  chorôb,  ničivých 
dôsledkov globálnej krízy, globálneho otepľovania a iných 
spoločenských neduhov.

A nám si  pri  týchto i ďalších májových výročiach 
treba  pripomínať,  že  dôležitým predpokladom  úspešného 
prekonávania vnútorných aj medzinárodných problémov je 
vzájomná,  vlastenecká  súčinnosť.  Aby  deštrukčné 
pôsobenie  niektorých politických síl  z domácej  pôdy a zo 
zahraničia nás neobrali  o výsledky snaženia hrdinov, ktorí 
zomreli a trpeli za našu slobodu  a samostatnosť.

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ako sa rieši  zaostávanie vo vede 
a výskume.

Slovensko  je  ekonomickou  úrovňou 
pod priemerom krajín EÚ aj preto, že 
dlhodobo  zaostáva  za  vyspelými 
krajinami  najmä  v  investíciách  do 
výskumu a vývoja. Tato oblasť nebola 
v predchádzajúcom  období  v  SR 
dostatočne  podporovaná  a  následkom  každoročného 
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výskumu  sa  situácia  zhoršovala  najmä  z pohľadu 
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V programovacom období 2004-206 najväčšie neplnenie na 
úrovni  len  55% vykazovalo  vzdelávanie,  veda  a výskum, 
ako jadro vedomostnej  ekonomiky.  Ešte nepriaznivejšia je 
situácia v druhom programovacom období 2007-2013, kde 
čerpanie je na úrovní ani  nie 0,5%! Alokované zdroje na 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
hrozí,  že  sa  finančne prostriedky opäť nevyčerpu  a vrátia 
EÚ  alebo  budú  realokované  do  iných  oblasti  ako  sa  to 
urobilo  teraz,  že  nečerpane  prostriedky  z obdobia  2004-
2006 v rozsahu cca pol miliardy boli presunuté do oblasti 
ľudských zdrojov čo ale nie je riešením. To je len riešenie, 
aby Slovensko neprišlo o zdroje EÚ!

Konferencia "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-
TECH SLOVENSKO" ktorá sa konala 3. Apríla 2009 v 
Bratislave priblížila súčasnú i budúcu úlohu výskumu a 
vývoja pre Slovensko, ich možnosti a dopady. 
Janez Potočnik, ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú 
oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ 
v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 
2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu 
v priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
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spoločnosti, vedy a techniky SR, kde sa aktívne zúčastňo-
val na budovaní tejto inštitúcie. Od roku 1995 bol členom 
starších poradcov Európskej komisie (Regionálny rozvoj) 
v Bruseli, v rámci ktorej sa zúčastnil série konferencií v 
rôznych štátoch Európy. Od roku 1995 je tiež členom Me-
dzinárodnej rady IIASA (International Institute for Applied 
Systems Analysis) v Laxenburgu, členom jej programové-
ho výboru a predsedom Národného Komitetu pre SR, 

V roku 2002 bola Prof. Ivaničkovi udelená medaila M. 
R. Štefánika za prínos v oblasti európskej integrácie. V roku 
2005 pri príležitosti 10. výročia založenia Fakulty politic-
kých vied a medzinárodných vzťahov UMB udelil rektor 
univerzity Prof. Ivaničkovi ako zakladajúcemu členovi FP-
VaMV osobitnú medailu a primátor mesta Banská Bystrica 
pamätnú medailu 750 výročia za zásluhy o rozvoj mesta. V 
roku 2007 Slovenský literárny fond udelil Prof. Ivaničkovi 
cenu za dielo „Globalistika – poznávanie a riešenie problé-
mov súčasného sveta“ a rektor Univerzity Mateja Bela Zla-
tú medailu za rozvoj univerzity a univerzitnej spolupráce. 

Vzhľadom na uvedené rozsiahle poznatky a aktivity bol 
Prof. Koloman Ivanička v r. 2008  Vládou Slovenskej re-
publiky poverený prípravou a menovaný za riaditeľa.  Ná-
rodného centra pre európske a globálne štúdia pri Ekono-
mickej univerzite v Bratislave. 

 Prof. Ivanička je ženatý, manželka - doc. A. Ivaničko-
vá pracuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Majú 
jedného syna a dve dcéry.

Do ďalších rokov želáme nášmu kolegovi a jednému 
zo stálych, fundovaných autorov SILOČIAR pri príležitos-
ti jeho životného jubilea – 80. narodenín – dobré zdravie, 
veľa tvorivých síl, osobnej a rodinnej pohody. Ad multos 
Annos Kolo!

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Recenzia

... Recenzia

Eseje o globalizácii

(Roman Michelko.: Eseje o globalizácii, Vydavateľstvo 
Matice Slovenskej 2009, 128 strán).

V edičnej knižnici Slovenských pohľadov vydalo Vyda-
vateľstvo Matice Slovenskej  knihu Eseje o globalizácii, ktorá 
je druhou vydanou knižnou publikáciu už pomerne známeho 
slovenského politológa Romana Michelka.  Autor sa v kni-
he venuje situácii po páde bipolárneho sveta. Poukazuje na 
negatívne príznaky globálnej nadvlády jedinej svetovej veľ-
moci. Naznačuje nástup nových svetových hráčov a načrtá-
va nové trendy utvárania multipolárneho sveta. Kniha začína 

esejou: Prepad strednej triedy a likvidácia štátu ako dôsledok 
globalizácie, v nej autor vysvetľuje dôvody prepadu strednej 
vrstvy a nebezpečné dôsledky, ktoré z tohto prepadu vyplýva-
jú, pričom nechýbajú ani štatistické údaje, ktoré tento prepad 
dostatočne kvantifikujú. V druhej eseji autor vyvracia kon-
špiračné teórie o existencii tajného svetového centra odkiaľ 
sa prijímajú rozhodnutia napĺňajúce ciele riadiacej mocnosti. 
Neuvažuje v zmysle hierarchickej štruktúry s pyramídou zre-
teľne vymedzených právomocí. V ďalších esejach autor rozo-
berá globalizáciu a trvalo udržateľný rozvoj, zamýšľa sa nad 
úlohou politikov pri Selektívne démonizovanie štruktúr a sa-
motných ľudí má tiež svoje pevné miesto a jasný zámer v za-
hraničnej politike vyspelých demokracií, osobitne USA. Z úst 
bývalých najvyšších amerických a britských predstaviteľov 
sme často počuli na adresu Saddáma Husajna, že je to najväč-
ší netvor v celých dejinách. „Ako môžeme dovoliť, aby žil ta-
kýto netvor, ktorý použil jedovatý plyn proti svojim vlastným 
ľuďom?“ To všetko je síce pravda, ale treba to ešte dovysvet-
liť. Riešenie súčasných globálnych spoločenských  problé-
mov, rozoberá spôsob myslenia a reálne správanie kapitánov 
svetového priemyslu. Uvádza príklady využívania metód me-
diálnej manipulácie. Rozoberá problematiku rozpadu ZSSR, 
nastoľovania demokracie a dopadu  ekonomických reforiem 
v Rusku. Zahraničná politika USA je náplňou samostatnej ese-
je, kde nechýba politika USA na Blízkom východe a jej vy-
plývajúce dôsledky. V rámci “dvojakého metra” je to úvaha 
nad slobodou a demokraciou u niektorých amerických spriaz-
nených krajín v bojoch za “svetovú slobodu a demokraciu”. 
V eseji Slovensko a globalizácia autor opisuje negatívne do-
pady procesu globalizácie na Slovensko. Kriticky poukazuje 
na rozdanie slovenskej ekonomiky za cieľom rýchleho začle-
nenia Slovenska do globálneho ekonomického priestoru, ako 
aj zlyhanie konceptu tvorby domácej kapitálovej vrstvy. Ku-
pónovú privatizácia sa vysvetľuje ako podvod storočia kedy 
boli držitelia investičných kupónov okradnutý vytvárajúcimi 
sa finančnými impériami finančných žralokov, ktorí dnes kon-
trolujú to čo ešte zostalo z národného majetku v slovenských 
rukách. V záverečných kapitolách autor uvažuje nad možnos-
ťami zmeny svetového usporiadania, nad posunom moci do 
rozvíjajúcich sa ekonomík, ako aj nad slabnúcou úlohou a sa-
motným zánikom národného štátu. Publikácia, je vhodná pre 
široký okruh čitateľov, ktorý nie je vôbec potrebné zúžiť len 
na okruh študentov alebo odborníkov z radu  ekonómov, po-
litológov a sociológov. Je písaná zrozumiteľným jazykom bez 
zbytočného predimenzovania odbornou terminológiou. Po jej 
preštudovaní si možno vytvoriť ucelený obraz o jave zvanom 
globalizácia a dozvedieť sa o jej dopade na svetové mocnosti 
a Slovenskú republiku.  

Ing. Juraj Strempek
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