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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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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 
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Veselým dňom detí, budúcnos-
ti každého národa i ľudského spolo-
čenstva začínajúci mesiac jún, bol 
plný očakávaní i z ďalších význam-
ných dní a udalostí. Domácich aj 
v medzinárodných vzťahoch. 

Ku kľúčovým z nich radíme 
voľby do Európskeho parlamen-
tu šiesteho júna t.r. Zámerne sme si 
počkali na ich výsledky, aby sme si, 
podľa nášho úsudku, otestovali, či 

majú šance presadiť sa v nich osobnosti, ktoré by boli zárukou 
poznania a presadzovania záujmov a potrieb samostatného 
Slovenska v dlhodobom kontexte. Bez nároku na exaktnosť 
a suverénnosť stanoviska (ktorou sa vyznačujú dobre žive-
ní opozičníci slovenskej samostatnosti) možno usudzovať, že 
asi 1/3 zo znovu, či novozvolených europoslancov tieto dve 
základné kritériá spĺňa. A ostatní? Popri prázdnomyšlienko-
vých vystúpeniach časti, si môžeme byť istí spochybňovaním 
domácej aj zahraničnej politiky SR, kritikou menšinovej po-
litiky tých, ktorí z nej roky tyjú a podporujú dlhodobé, hrozi-
vé expanzionistické chúťky našich susedov. Verme teda, že 
tá prvá, konštruktívna časť europoslancov dokáže, popri pre-
sadzovaní opatrení EÚ, ktoré budú minimalizovať negatívne 
dôsledky globálnej krízy a napomáhať oživeniu rozvoja Eu-
rópy národov v zložitej etape neoregionalizácie a – zároveň – 
dokáže dôraznejšie eliminovať neopodstatnené antislovenské 
aktivity v EP.

Druhou bola oživujúca aktivita Panslovanskej únie, ktorá 
organizovala konferenciu s Medzinárodnou účasťou na tému 
„Panslavizmus, tradícia a perspektívy“. Organizátorom, na 
čele s predsedom JUDr. Milanom Janičinom, slúži ku cti boha-
tá a aktívna účasť domácich členov a prizvaných hostí, fundo-
vané vystúpenia naslovovzatých odborníkov a živá i podnetná 
rozprava s niekoľkými závažnými návrhmi na výrazné pre-
hĺbenie činnosti tohto medzinárodného spoločenstva. Vzhľa-
dom k ich významu budeme im venovať pozornosť v osobit-
nom príspevku v Siločiarach. Tu len pre orientáciu neveľmi 
známy úryvok z jedného vystúpenia (doc. J. Darmo). „... už 
Karl Marx – Mordochej v roku 1849 pomenoval: „Úplný zá-
nik južných Slovanov/Juhoslovanov je požiadavkou európskej 
kultúry, pretože budú ponemčení a pomaďarčení. Je to banda 
lupičov... Česi, ku ktorým chceme pričítať Moravanov a Slo-
vákov, i keď sa od seba rečou a minulosťou líšia, nemali nikdy 
svoje dejiny a tento nikdy neexistujúci národ si robí nároky na 
samostatnosť? Nemajú žiadne právo na národnú samostatnosť 
a nemôžu ju nikdy dosiahnuť“. (!) Ak tieto nepravdivé, deho-
nestačné slová na adresu nás, Slovanov – Slovákov niektorí 
politici a mediálni všeznalci bez ostychu omieľajú i po poldru-
ha storočí, nie je to chyba aj nás samých? 

 Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Je čas na inovovanie finančného systému.

Súčasná globálna hospodárska 
kríza sa najskôr prejavila ako kríza 
finančných systémov, ktorá sa zo 
Spojených štátov amerických roz-
šírila do celého sveta. V danej eta-
pe sa  problémy finančného sektora 
v jednotlivých krajinách nepreja-
vili s rovnakou intenzitou. Finanč-
né trhy nepochybne majú svoj glo-
bálny rozmer, tak ako aj iné trhy a 
preto možno očakávať, že intenzita problémov s časovým 
posunom môže v niektorých krajinách ešte zosilniť. 

Pre porovnanie je zaujímavé uviesť názory centrálnych 
bank porovnateľných ekonomík Slovenska a Slovinska. 

Medzinárodná ratingová agentúra Moody‘s Investor‘s 
Service zmenila v máji výhľad slovenského bankového sek-
tora zo stabilného na negatívny. Národná banka Slovenska 
(NBS) však považuje správu agentúry za rozporuplnú. Pod-
ľa nej prezentácia negatívneho výhľadu agentúrou Moody‘s 
nezodpovedá doterajšiemu vývoju a súčasnému stavu bánk 
v SR a takýmito správami ich môže navyše poškodiť.

„NBS považuje za potrebné informovať, že bankový 
sektor v Slovenskej republike je zdravý, ziskový a dosta-
točne kapitálovo vybavený,“ reaguje slovenská centrálna 
banka v stanovisku, ktoré poskytla TASR.

Podľa slovinského guvernéra Marka Kranjeca nie je 
bankrot jeho krajiny vylúčený. Slovinsko sa môže stať v dl-
hodobom časovom horizonte nesolventným. Ak chce tomu 
zabrániť, musí starostlivo spravovať svoje verejné financie. 
„Existuje riziko, že inflácia bude rásť dlhý čas... a že sa kra-
jina (Slovinsko) môže stať nesolventnou. To nie je nemož-
né“, povedal guvernér. Dodal, že slovinský rozpočet do-
siahne tento rok deficit 5 % hrubého domáceho produktu 
(HDP). Podľa neho nebude vôbec ľahké, aby klesol pod 3 
% HDP, ktoré maximálne povoľuje Maastrichtská dohoda 
každému členovi EÚ. Kranjec povedal, že slovinské ban-
ky sú zdravé, ale ich situácia sa časom zhorší v dôsledku 
pokračujúcej finančnej a hospodárskej krízy. Slovinsko má 
exportne orientovanú ekonomiku, čo je v tomto období veľ-
mi nevýhodné. 

Sledovať s predikciou vývoj finančných trhov v súvis-
losti s vývojom reálnej ekonomiky zvlášť pre malé krajiny 
je nevyhnutné a to s veľkou opatrnosťou pred možnými ri-
zikami. Veľmi dôležitá je otázka prevencie predchádzania 
možných kríz s ktorou je spojená regulácia finančného trhu. 
Je veľmi dôležité, že tento problém sa začal riešiť systémo-
vo aj na úrovni Európskej komisie. 

Z jej poverenia skupina finančných expertov pod vede-
ním bývalého predsedu Medzinárodného menového fondu 
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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 
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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 Z modelu GAP vyplýva, že 
vnímanie kvality zákazníkom za-
hŕňa nielen uspokojenie z  poskyt-
nutých služieb, ale aj názor zákaz-
níka na organizáciu, spôsob, ako 
bola jeho žiadosť prijatá, ochotou, 
presnosťou a dodržaním termínu 
vybavenia žiadosti. Organizácia, 
ktorá chce byť na trhu úspešná, 
musí prostredníctvom pravidelné-
ho prieskumu trhu identifikovať potreby a očakávania zá-
kazníkov a sledovať ich spokojnosť (5). 

Systém manažérstva kvality a normy radu 
STN ISO 9000

 Z  pohľadu riadenia v oblasti kvality služieb a s cie-
ľom pomôcť organizáciám všetkých typov a veľkostí zaviesť 
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Manažérstvo kvality v službách
(záver)

Jacquesa de Larosiera predložila 31 podrobných odporú-
čaní na základe zisteného stavu regulácie finančného trhu 
a dohľadu nad ním, na sprísnenie dohľadu nad finančnými 
inštitúciami a trhmi EÚ. V správe navrhujú okrem iného 
vytvorenie spoločných pravidiel pre investičné fondy vo 
všetkých 27 členských krajinách, stanovenie limitov na bo-
nusy pre bankárov v súlade so záujmami akcionárov a za-
loženie systému krízového riadenia pre európsky finančný 
sektor. V odporúčaniach sa hovorí aj o dvoch nových kon-
trolných systémoch EÚ zameraných na finančný dohľad a 
riadenie rizik.

Odborníci uvádzajú ako príčinu krízy globálny mak-
roekonomický vývoj, hlavne ekonomiky USA – dlhodobý 
ekonomicky rast, prebytok likvidity, nízke úrokové sadzby 
a mieru inflácie. V rokoch 2005 až 2008 vzrástol objem 
takzvaných subprime (rizikových) hypoték na 625 miliárd 
dolárov. Podstatnú úlohu hral neriadený optimizmus a hľa-
danie stále výnosnejších investičných príležitosti spoje-
ných s vyšším rizikom. Objem sekurizovaných produktov 
dosiahol v období 2005 – 2007 štvornásobok – 1,25 bilió-
nov dolárov. Tomu však nezodpovedali kontrolné mecha-
nizmy finančných inštitúcii. Naviac chýba systém včasné-
ho varovania a nedostatočná je tiež vzájomná spolupráca 
dohľadov. V prípade žiadosti o informácie odpoveď trvá nie 
hodiny, ale aj týždne. Neboli dostatočne analyzované uplat-
ňované pravidla obozretnosti a ich dopady na trh. Odporu-
čenia sa týkajú prakticky všetkých slabých miest súčasnej 
infraštruktúry regulácie finančného trhu. 

V niektorých prípadoch závery nie sú v podstate nové, 
ide o opakovanie problémov, ale veľmi dôležité sú odpo-
ručenia, podľa ktorých by mala byť zavedená povinnosť re-
gistrácie pre ratingové agentúry a hedgeové fondy. Veľkou 
prekážkou efektívneho fungujúceho európskeho finančného 
systému sa ukazuje odlišnosť národných pravidiel regulá-
cie. Preto by mali byť harmonizované pravidla obozretnosti 
a princípy corporate governance. Motivačné programy pre 
manažérov nemajú byť dopredu garantované, ale majú na-
opak viacej odrážať aktuálnu výkonnosť firmy. 

Hlavnou novinkou je príprava nových inštitúcii. Je to 
Európska rada  pre systémové rizika. Bude analyzovať in-
formácie o makroekonomickej situácii vo vzťahu k štan-
dardom obozretnosti. Ukazuje sa nevyhnutné spustiť účin-
ný systém včasného varovania na základe ktorého by bolo 
možné prijímať rýchle, účinné opatrenia. Systém musí byť 
previazaný s medzinárodnými dohľadmi a medzinárodnými 
inštitúciami. Druhou významnou inštitucionálnou zmenou 
ma byť európsky systém finančného dohľadu, ktorý by mal 
vzniknúť do roku 2012 a mal by úzko spolupracovať s Eu-
rópskou radou pre systémové rizika. Právomoci oboch in-
štitúcii by mali kompetenciu kontroly národných dohľadov 
aj s prípadnou možnosťou ich sankcionovania v prípade po-
chybenia. 

K nastavajúcim opatreniam zo strany Európskej ko-
misie možno všeobecne poznamenať, že nenastane týmto 
automatické zlepšenie. Je to však v každom prípade krok 

správnym smerom. Určite najdôležitejšou úlohou musí byť 
dôsledná analýza, prečo dohľady nedokázali včas identifi-
kovať finančnú krízu. Či zlyhali pri výkone svojej činnosti, 
alebo nemali dostatočné nástroje na zásah. Zatiaľ sa ukazu-
je diskutabilný Európsky systém finančného dohľadu, či ne-
jde len o pred stupeň jednotného európskeho dohľadu a po-
stupnú elimináciu národných inštitúcii.

Ing. Ondrej Barič, PhD.

      Jakušová

trhu  a dohľadu  nad  ním, na  sprísnenie  dohľadu  nad 
finančnými  inštitúciami  a  trhmi  EÚ.  V  správe  navrhujú 
okrem iného vytvorenie spoločných pravidiel pre investičné 
fondy vo  všetkých  27  členských  krajinách,  stanovenie 
limitov  na  bonusy  pre  bankárov v  súlade  so  záujmami 
akcionárov  a  založenie  systému  krízového  riadenia pre 
európsky finančný sektor. V odporúčaniach sa hovorí aj o 
dvoch nových kontrolných systémoch EÚ zameraných na 
finančný dohľad a riadenie rizik.

Odborníci  uvádzajú  ako  príčinu  krízy  globálny 
makroekonomický  vývoj,  hlavne  ekonomiky  USA-
dlhodobý  ekonomicky  rast,  prebytok  likvidity,  nízke 
úrokové sadzby a mieru  inflácie.  V rokoch 2005 až 2008 
vzrástol objem takzvaných subprime ( rizikových ) hypoték 
na  625  miliárd  dolárov.  Podstatnú  úlohu  hral  neriadený 
optimizmus  a hľadanie  stále  výnosnejších  investičných 
príležitosti  spojených  s vyšším  rizikom.  Objem 
sekurizovaných  produktov  dosiahol  v období  2005-2007 
štvornásobok-1,25  biliónov  dolárov.  Tomu  však 
nezodpovedali kontrolné mechanizmy finančných inštitúcii. 
Naviac chýba systém včasného varovania a nedostatočná je 
tiež  vzájomná  spolupráca  dohľadov.  V prípade  žiadosti 
o informácie odpoveď trvá nie hodiny, ale aj týždne. Neboli 
dostatočne analyzované  uplatňované  pravidla  obozretnosti 
a ich  dopady  na  trh.  Odporučenia  sa  týkajú  prakticky 
všetkých  slabých  miest  súčasnej  infraštruktúry  regulácie 
finančného trhu. 

V niektorých  prípadoch  závery  nie  sú  v podstate 
nové,  ide  o opakovanie  problémov,  ale  veľmi  dôležité  sú 
odporučenia,  podľa  ktorých  by  mala  byť  zavedená 
povinnosť  registrácie  pre  ratingové  agentúry  a hedgeové 
fondy.  Veľkou  prekážkou  efektívneho  fungujúceho 
európskeho  finančného  systému  sa  ukazuje  odlišnosť 
národných  pravidiel  regulácie.  Preto  by  mali  byť 
harmonizované  pravidla  obozretnosti  a princípy  corporate 
governance.  Motivačné  programy  pre  manažérov  nemajú 
byť dopredu garantované, ale majú naopak viacej odrážať 
aktuálnu výkonnosť firmy. 

Hlavnou novinkou je príprava nových inštitúcii. Je 
to Európska rada  pre systémové rizika. Bude analyzovať 
informácie  o makroekonomickej  situácii  vo  vzťahu 
k štandardom obozretnosti.  Ukazuje sa nevyhnutné spustiť 
účinný systém včasného varovania na základe ktorého by 
bolo možné prijímať rýchle, účinné opatrenia. Systém musí 
byť  previazaný  s medzinárodnými  dohľadmi 
a medzinárodnými  inštitúciami.  Druhou  významnou 
inštitucionálnou  zmenou  ma  byť  európsky  systém 
finančného dohľadu, ktorý by mal vzniknúť do roku 2012 
a mal  by  úzko  spolupracovať  s Európskou  radou  pre 
systémové  rizika.  Právomoci  oboch  inštitúcii  by  mali 
kompetenciu kontroly národných dohľadov aj  s prípadnou 
možnosťou ich sankcionovania v prípade pochybenia. 

K nastavajúcim  opatreniam  zo  strany  Európskej 
komisie možno všeobecne poznamenať, že nenastane týmto 
automatické zlepšenie.  Je  to  však v každom prípade krok 
správnym smerom. Určite najdôležitejšou úlohou musí byť 
dôsledná  analýza,  prečo  dohľady  nedokázali  včas 

identifikovať finančnú krízu.  Či  zlyhali  pri  výkone svojej 
činnosti, alebo nemali dostatočné nástroje na zásah. Zatiaľ 
sa  ukazuje  diskutabilný  Európsky  systém  finančného 
dohľadu, či nejde len o pred stupeň jednotného európskeho 
dohľadu a postupnú elimináciu národných inštitúcii.

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Manažérstvo kvality v službách
/  záver /

Obr.1    Špirála kvality služieb podľa  DIN ISO 9004/2 spojená s GAP 
modelom rozšírená  o GAP 6 s GAP 7, modifikované podľa Hertela (7)

     Z  modelu  GAP  vyplýva,  že 
vnímanie  kvality  zákazníkom  zahŕňa 
nielen  uspokojenie  z  poskytnutých 
služieb,  ale  aj  názor  zákazníka  na 
organizáciu,  spôsob,  ako  bola  jeho 
žiadosť  prijatá,  ochotou,  presnosťou 
a dodržaním  termínu  vybavenia 
žiadosti.  Organizácia,  ktorá  chce  byť 
na trhu úspešná, musí prostredníctvom 
pravidelného  prieskumu  trhu  identifikovať  potreby  a 
očakávania zákazníkov a sledovať ich spokojnosť (5).  

Systém  manažérstva  kvality  a normy  radu  STN  ISO 
9000
     Z  pohľadu riadenia v oblasti kvality služieb a s cieľom 
pomôcť organizáciám všetkých typov a   veľkostí zaviesť a 
 prevádzkovať  efektívne  systém  manažérstva  kvality  bol 
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Obr.1    Špirála kvality služieb podľa  DIN ISO 9004/2 spojená 
s GAP modelom rozšírená  o GAP 6 s GAP 7, modifikované 

podľa Hertela (7)
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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.

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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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 

Úvodné slovo

2 …. Úvodné slovo

Ekonomický komentár

5/09
6/20094

a  prevádzkovať efektívne systém 
manažérstva kvality bol vypra-
covaný súbor noriem ISO 9000. 
Normy, najmä po revidovanom 
vydaní ISO 9000:2000 majú uni-
verzálny charakter. Nie sú závislé 
od predmetu činnosti organizácie, 
sú aplikovateľné v  organizáciách 
výrobného charakteru, ako aj v or-

ganizáciách poskytujúcich služby. Norma ISO 9000:2000 
určuje osem zásad manažérstva kvality, ktoré môže vrcho-
lový manažment využiť pri riadení organizácií smerom k  
zlepšeniu výkonnosti. Uvedených osem zásad, ktoré sa 
označujú ako „osem kľúčov k zlepšeniu“, je srdcom efek-
tívneho systému manažérstva kvality, ktoré zjednodušuje 
dosiahnutie cieľov kvality v organizáciách (6). 

 Vrcholový manažment môže zásady využiť na nepretr-
žité zlepšovanie procesov, metodológie a jednania pri zave-
dení vo svojej organizácií. 

 Zásady manažérstva kvality (2): 
 a/ zameranie sa na zákazníka 
 b/ vodcovstvo/vedenie
 c/ zapojenie pracovníkov
 d/ procesný prístup
 e/ systémový prístup k manažérstvu 
 f/ trvalé zlepšovanie 
 g/ rozhodovanie na základe faktov 
 h/ vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi. 

 Význam noriem ISO 9000 spočíva najmä vtom, že ob-
sahujú návod k zabezpečovaniu a zlepšovaniu kvality produk-
tov, služieb, popisujú, čo robiť pre vytvorenie a  udržanie si dô-
very zákazníkov, aké nástroje a prostriedky pri tom používať. 
Normy uľahčujú komunikáciu zákazník – dodávateľ. Vyžadujú 
od organizácie koncepčné riadenie, poriadok, zavedenie pravi-
diel, zodpovednosti a kvalitu práce. Zamestnanci organizácie 
pri dodržiavaní noriem sa naučia robiť menej chýb, neplytvať 
peniazmi, materiálmi, energiou a ľuďmi. Normy motivujú za-
mestnancov k náprave chýb, k prevencii a hlavne k zlepšo-
vaniu výsledkov. Normy ISO 9000 sa zaoberajú systémom 
manažérstva kvality v organizácii. Ich vývoj bol pomerne zdĺ-
havý, dnes je systém manažérstva kvality považovaný za najú-
činnejší a najefektívnejší prostriedok k dosiahnutiu úspechu. 

Norma ISO 9000:2000 vyžaduje, aby bola organizácia 
orientovaná na zákazníkov. 

Je potrebné: 
• pochopiť súčasné potreby zákazníka
• pochopiť budúce potreby zákazníka
• splniť očakávania zákazníka
• pokúsiť sa o prekročenie očakávania zákazníka. 

Pri zákaznícky orientovaných  službách sa musí pri-
hliadať na rad osobitostí: 

• zákazník prežíva službu bezprostredne, interaktívne 
na nej spolupôsobí,

• individuálne očakávania sú pri službách spravidla roz-
manitejšie ako pri výrobkoch,

• komunikácia medzi poskytovateľom služby a  zákaz-
níkom môže podľa okolností väčšmi  ovplyvniť spokojnosť 
zákazníkov,

• spokojnosť zákazníkov ako základný podnet na zlep-
šenie kvality je ťažšie merať ako v prípade výrobkov (4).

Orientácia na zákazníkov v službách 
Orientácia na zákazníkov je dôležitým faktorom úspe-

chu organizácie. Zákazníci majú nezastupiteľné miesto pri 
zvyšovaní kvality. Pôsobenie zákazníkov v súčasnom tr-
hovom priestore v rámci vyspelých ekonomík je najdô-
ležitejšou oblasťou, ktorou sa zaoberajú tímy špecialistov 
(manažérov, psychológov). V predchádzajúcom období 
sa  organizácie zameriavali na problém napĺňania kvantity 
(technické a  technologické problémy). V súčasnosti sa stá-
le viac presadzujú kvalitatívne dimenzie. Každá organizá-
cia musí rozširovať a  skvalitňovať ponuku svojich služieb, 
čo je dané náročnejšou a špecifickejšou podobou požiada-
viek zákazníkov. Pri orientácii na zákazníkov sa vychádza 
z toho, že správanie organizácie sa zakladá na záujmoch 
zákazníkov, ktorým sa musí prispôsobiť štruktúra a  správa-
nie dodávateľov. Koncepcia podnikania založená na prístu-
pe „musíme predať, čo sa vyrobí“ nemá šancu prežiť Jedno-
značne sú preferované prístupy „môžeme vyrábať len to, čo 
je možné predať“ (8). 

Spokojnosť zákazníkov
Spokojnosť zákazníkov sa dosahuje pomocou orientá-

cie na zákazníkov. Norma STN EN ISO 9000:2000 defi-
nuje spokojnosť zákazníka „zákazníkom vnímaná úroveň, 
do akej sa splnili jeho požiadavky“ (2).

Pre uspokojovanie potrieb zákazníkov by mala organi-
zácia:

• poznať svojich zákazníkov a vývoj ich potrieb, 
• priebežne zisťovať potreby zákazníkov (každodenná 

prax, marketingové prieskumy), 
• stanoviť vlastnosti produktov požadujúcich našimi 

zákazníkmi,
• identifikovať existujúcich a potenciálnych zákaz-

níkov,
• poznať zmeny v konaní konkurencie, posúdiť silné 

a slabé stránky organizácie, 
• získané poznatky využiť pri strategických rozhodnu-

tiach organizácie. 
 Organizácia by si mala uvedomiť, že byť konkurencie-

schopnou znamená produkovať služby svetovej triedy, t.j. 
rýchlejšie (byť o krok dopredu pred konkurenciou), lepšie 
(so znížením výskytu defektov) a lacnejšie (v produkcii, 
ale a j pre zákazníka). 

Záver 
Organizácia, ktorá chce byť na trhu úspešná, musí 

prostredníctvom pravidelného prieskumu trhu identifikovať 
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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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v predstihu  sa  venuje  pozornosť  90.  výročiu  tragického 
skonu  jedinečnej  osobnosti  nášho  národa  -   Dr.  Milana 
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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.
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nízkeho investovania HDP do základného či aplikovaného 
výskumu  sa  situácia  zhoršovala  najmä  z pohľadu 
infraštruktúry  a technického  vybavenia  laboratórií  či 
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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. 
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finančných prostriedkov z týchto fondov. Vytvoril sa zvlášť 
operačný program pre vedu a výskum. 
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ktoré  hodnotili  využívanie  štrukturálnych  fondov. 
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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 
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Medzinárodné ekonomické vzťahy

BRICS – Brazílská federatívna republika
 

Po úvodnej charakteristike zo-
skupenia troch eurázijských a jedné-
ho juhoamerického štátu koncentruj-
me teraz pozornosť na americký južný 
subkontinemt – na významného zakla-

dateľa a člena MERCOSURu medzinárodnej ekonomickej 
organizácie najvýznamnejších štátov Južnej Ameriky – na 
Brazíliu. 

S todeväťdes ia tmi l iónová 
Brazília (2007) je nesporne naj-
významnejším štátom Južnej 
Ameriky. Vyplýva to nielen z jej 
takmer polovičného podielu na te-
ritóriu Južnej Ameriky (JA), ale aj 
z jeho celkovej ekonomickej váhy, 
z materiálnych i ľudských zdrojov 
a zo sľubnej dlhodobej perspektí-
vy. Člení sa na 26 štátov plus hla-
vé mesto Brazília. Je to bohatý štát 

na niektoré strategické prírodné zdroje.
Želateľný dynamickejší rozvoj Brazílie tlmí dedičstvo 

zložitého historického vývoja, v dôsledku čoho aktuálne 
takmer 60 percent ľudí žije pod hranicou chudoby (menej 
ako 1dolár na osobu a deň).

Brazília vyvíja enormné úsilie o výrazné rozšírenie za-
hraničnoobchodných vzťahov tretieho sveta. Aj preto jej 
prezident Lula da Silva pred stretnutím s čínskymi predsta-
viteľmi v auguste 2008 s nevôľou konštatoval, že „Takmer 

všetko bolo pripravené na konečnú dohodu, keď sme sa 
dostali od slepej uličky pre spor medzi USA a Indiou...“ 
A zdôraznil, že „Ak sa v najbližších mesiacoch nevrátime 

za rokovací stôl a neuzatvoríme dohodu, rokovania budú tr-
vať ďalšie štyri alebo päť rokov, čo by znamenalo obrovskú 
stratu pre všetkých.“ Je zrejmé, že Brazília je, ako popred-
ný exportér poľnohospodárskych produktov, dôležitým hrá-
čom pri týchto rokovaniach, kde reprezentuje záujmy roz-
víjajúcich sa štátov, teda takmer ¾ ľudského spoločenstva.

Spolupráca Európskej únie s Brazíliou
Brazília patrí do skupiny veľmi významných partnerov 

členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z historicky 
tuhých väzieb Portugalska, Španielska aj ďalších štátov EÚ 
na túto subkontinentálnu mocnosť. EÚ je najvýznamnejší 
obchodný partner Brazílie. V roku 2007 import z Brazílie 
do EÚ dosiahol výšku 32,3 miliardy € a import Brazílie 
z členských štátov EÚ tvoril 21,2 miliardy €. 

Významným počinom bolo naštartovanie systematic-
kej, koordinovanej spolupráce EÚ s Brazíliou. Prvé poli-
tické kontakty s Brazíliou nadviazala EÚ v roku 1960. No 
prvý bilaterálny summit sa uskutočnil v Lisabone až v roku 
2007 (za portugalského predsedníctva EÚ), na ktorom sa 
dohodlo strategické partnerstvo

Druhý summit EÚ a Brazílie v decembri 2008 sa už 
mohol koncentrovať na kľúčové globálne problémy, na glo-
bálnu krízu a na klimatické zmeny. Hlavní predstavitelia 
obidvoch strán, brazílsky prezident Lula da Silva a fran-
cúzsky prezident N. Sarkozy i predseda Európskej komisie 
J. Barroso prezentovali dohodu o koordinácií postupu obi-
dvoch strán pri riešení dôsledkov globálnej krízy pred ďal-
ším stretnutím G20, v apríli t. r. v Londýne. Významným 
prínosom tohto rokovania bolo prijatie Akčného plánu. 
V ňom boli stanovené priority a konkrétne kroky Strate-
gického partnerstva EÚ-Brazílie. Pôjde v ňom o: presa-
dzovanie mieru a celkovej bezpečnosti prostredníctvom 
efektívneho multilateralizmu, posilnenie hospodárskeho, 

Zahraničie...

potreby a očakávania zákazníkov a sledovať ich spokojnosť. 
Prieskum trhu je pre každú organizáciu dôležitým zdrojom 
informácií. Sektor služieb sa dnes nachádza v náročnom 
konkurenčnom prostredí, kde cieľom konkurentov je snaha 
„prilákať“ k sebe zákazníkov prostredníctvom poskytova-
nia kvalitnejších služieb.

V súčasnosti je nutné hľadať spôsoby, ako zvýšiť spo-
kojnosť zákazníkov, ktorých očakávania narastajú, nekva-
litu poskytovaných služieb vnímajú kriticky a  zaujímajú 
sa o  alternatívne ponuky služieb dodávateľských organi-
zácií a zvyšujúce sa štandardy služieb. Organizácia, ktorá 
kladie dôraz na starostlivosť o zákazníkov a na kvalitu slu-
žieb, môže očakávať lojalitu zákazníkov (prostredníctvom 
ich spokojnosti), prospech svojich zamestnancov a jej cel-
kovú prosperitu. 

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

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

      Lysák
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Po úvodnej charakteristike  zoskupenia 
troch  eurázijských  a jedného 
juhoamerického  štátu  koncentrujme 
teraz  pozornosť  na  americký  južný 
subkontinemt  -  na  významného 

zakladateľa  a člena  MERCOSURu  medzinárodnej 
ekonomickej  organizácie  najvýznamnejších  štátov  Južnej 
Ameriky – na Brazíliu. 
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štátom  Južnej  Ameriky.  Vyplýva  to 
nielen  z jej  takmer  polovičného 
podielu  na  teritóriu  Južnej  Ameriky 
(JA),  ale  aj  z jeho  celkovej 
ekonomickej  váhy,  z materiálnych 
i ľudských  zdrojov  a  zo  sľubnej 
dlhodobej perspektívy. Člení sa na 26 

štátov  plus  hlavé  mesto  Brazília.  Je  to  bohatý  štát  na 
niektoré strategické prírodné zdroje.

 Želateľný  dynamickejší  rozvoj  Brazílie  tlmí 
dedičstvo  zložitého  historického  vývoja,  v dôsledku  čoho 
aktuálne takmer 60 percent ľudí žije pod hranicou chudoby 
(menej ako 1dolár na osobu a deň).
Brazília  vyvíja  enormné  úsilie  o výrazné  rozšírenie 
zahraničnoobchodných vzťahov tretieho sveta. Aj preto jej 
prezident   Lula  da  Silva  pred  stretnutím  s čínskymi 
predstaviteľmi  v auguste  2008  s nevôľou  konštatoval,  že 
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nevrátime  za  rokovací  stôl  a  neuzatvoríme  dohodu, 

rokovania budú trvať ďalšie štyri  alebo päť rokov,  čo by 
znamenalo  obrovskú  stratu  pre  všetkých."  Je  zrejmé,  že 
Brazília  je,  ako  popredný   exportér   poľnohospodárskych

produktov,  dôležitým hráčom pri  týchto rokovaniach,  kde 
reprezentuje záujmy rozvíjajúcich sa štátov, teda takmer ¾ 
ľudského spoločenstva.

Spolupráca Európskej únie s Brazíliou
 Brazília  patrí  do  skupiny  veľmi  významných  partnerov 
členských štátov  Európskej  únie.  Vyplýva  to  z historicky 
tuhých väzieb Portugalska, Španielska aj ďalších štátov EÚ 
na  túto  subkontinentálnu  mocnosť.   EÚ  je  najvýznamnejší 
obchodný partner Brazílie. V roku 2007 import z Brazílie do EÚ 
dosiahol  výšku  32,3 miliardy € a import  Brazílie  z  členských 
štátov EÚ tvoril 21,2 miliardy €. 
Významným  počinom  bolo  naštartovanie  systematickej, 
koordinovanej  spolupráce  EÚ  s Brazíliou.  Prvé  politické 
kontakty s Brazíliou nadviazala EÚ v roku 1960. No prvý 
bilaterálny summit sa uskutočnil v Lisabone až v roku 2007 
(za portugalského predsedníctva EÚ), na ktorom sa dohodlo 
strategické partnerstvo

Druhý summit EÚ a Brazílie v decembri 2008 sa už 
mohol  koncentrovať  na  kľúčové  globálne  problémy,  na 
globálnu krízu a na klimatické zmeny.  Hlavní predstavitelia 
obidvoch  strán,   brazílsky  prezident  Lula  da  Silva  a 
francúzsky  prezident  N.  Sarkozy  i  predseda  Európskej 
komisie  J.  Barroso  prezentovali  dohodu  o  koordinácií  
postupu  obidvoch  strán  pri  riešení  dôsledkov  globálnej  
krízy pred ďalším stretnutím G20, v apríli t. r. v Londýne. 
Významným  prínosom  tohto  rokovania  bolo  prijatie 
Akčného plánu. V ňom  boli  stanovené priority a konkrétne 
kroky Strategického partnerstva EÚ-Brazílie.  Pôjde v ňom 
o:  presadzovanie  mieru  a  celkovej  bezpečnosti 
prostredníctvom  efektívneho  multilateralizmu,  posilnenie 
hospodárskeho,  sociálneho  a  environmentálneho 
partnerstva.  Veľký  obojstranný  prínos  môže  znamenať 
podpora   regionálnej  spolupráce,  vedy,  technológií 
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informácií.  Sektor  služieb  sa  dnes  nachádza  v  náročnom 
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Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH. 
UK, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

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

BRICS –  Brazílská federatívna republika
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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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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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Kľúčové faktory a krutá realita 
v medzinárodných vzťahoch – prípad USA 

(Prípadová štúdia)
• 2. časť •

Saddám skutočne použil plyn 
proti Kurdom, aj keď je ťažké pova-
žovať Kurdov na severe krajiny za 
jeho ľud. Noam Chomsky, známy 
americký mysliteľ a kritik zahranič-
nej politiky USA, dodáva, že pou-
žitím plynu v operácii Anfal bolo 
zabitých asi 100 tisíc ľudí avšak 
s americkou podporou. V dobe, keď 
bol Saddám skutočne nebezpečný, 
vyvíjal zbrane hromadného ničenia a svoje najhoršie zloči-
ny páchal práve za podpory USA a Veľkej Británie. Vtedy 
nezáležalo na tom aký hrozný je Saddám, keď preukazoval 
cenné služby americkým a britským záujmom v regióne. Irak 
je vlastne jedinou krajinou, okrem Izraela (1967), ktorej bol 
v roku 1988 prepáčený útok na loď americkej flotily, pri kto-
rom bolo zabitých asi 37 námorníkov. Iným štátom by takéto 
niečo sotva prešlo bez patričných následkov.

 Aká je teda rola Spojených štátov ako jedinej superveľ-
moci, ktorú hrali a naďalej hrajú v medzinárodných vzťa-
hoch? USA sú bezpochyby najpokrokovejšou liberálnou 
demokraciou sveta so širokou škálou slobôd. V mnohých 
ohľadoch sú svetu príťažlivé svojim vyspelým politickým 
systémom, mimoriadnou ekonomickou silou a najmoder-
nejšími technológiami. Disponujú zdrvujúcou vojenskou 
silou a ďalšími formami moci. To má nesporne determinu-
júci účinok na čokoľvek, čo sa odohráva vo svetovom dia-
ní. USA sa aktívne stavajú do pozície vzoru pre ostatných 
a iniciatívne sa snažia, samozrejme tam kde to považujú 
za potrebné z hľadiska vlastných záujmov, pretláčať či vnu-
covať svoj prepracovaný politický a ekonomický systém. 
To im prirodzene poskytuje výhodné pozície v záujmo-
vých regiónoch. Chovanie USA sa tak stáva akýmsi proto-
typom správania na svetovej scéne, ich sofistikované stra-
tégie a taktiky na presadzovanie národno-štátnych záujmov 
v medzinárodných súvislostiach sa stávajú istým etalónom 
pre ostatných, najmä pre EÚ, Japonsko, nastupujúce regio-
nálne mocnosti (Čínu, Rusko, Indiu, Brazíliu), ako aj pre 
ďalších hospodárskych silákov zo skupiny G-20.

sociálneho a environmentálneho partnerstva. Veľký oboj-
stranný prínos môže znamenať podpora regionálnej spolu-
práce, vedy, technológií a inovácií. Rovnako tak podpora 
medziľudských a kultúrnych výmen.

Za veľmi významný predmet rokovaní možno pokladať 
ambiciózny zámer: vytvoriť zónu voľného obchodu medzi 
EÚ a MERCOSUR. 

Dôležité pre obidve strany sú aj výsledky rokovania 
o spolupráci vo vojenskej oblasti. Dohodli sa veľmi kon-
krétne spoločné aktivity – EÚ dodá Brazílii 50 vojenských 
dopravných helikoptér a štyri ponorky. Brazílii pomôže po-
staviť prvú vlastnú ponorku na jadrový pohon. Dohodli sa 
aj na intenzívnejšej spolupráci v  obrannom výskume. Zrej-
mý je tu zámer brazílskej strany posilniť ochranu veľkých 
zásob ropy pri brazílskom pobreží.

Nakoľko sú tieto zámery reálne v čase rozhárajúcej sa 
svetovej krízy? Podľa prognóz MMF i ďalších renomova-
ných inštitúcií ekonomicky vyspelé štáty, tak USA ako aj 
eurozóna, by mali podľa najnovších prognóz klesnúť – USA 
o 1,6 %, EÚ o 2 %. Za tejto situácie práve Brazília, Čína, 
India budú hlavným zdrojom rastu svetovej ekonomiky. 
V r. 2009 by mali dosiahnuť spoločne rast v priemere o 3,3 % 
a v roku 2010 o 5 percent. 

Brazília na tomto summite dosiahla tiež podporu viac-
ročnej ambicie stáť sa stálym členom Bezpečnostnej rady 
OSN zo strany predsedajúcej EÚ Francie.

Slovensko – brazílske vzťahy
V bilaterálnych vzťahoch Slovensko:Brazília patrí náš 

partner spolu s Mexikom a Argentínou medzi najvýznam-
nejších obchodných partnerov SR v oblasti Južnej Ameri-
ky. Vzájomná hospodárska spolupráca medzi SR a Brazí-
liou je orientovaná prevažne na obchodnú výmenu medzi 
podnikateľskými subjektami oboch štátov. Iné formy hos-
podárskej spolupráce sú zatiaľ skôr výnimkou. Slovensko 
však nepatrí medzi prioritných partnerov Brazílie, takže 
vzájomné obchodné styky nedosahujú želateľnú úroveň, sú 
tu značné rezervy

Vývoj obchodnej výmeny medzi SR a Brazíliou 
(v mil. USD)  

Priaznivý kvantitatívny vývoj zahraničnoobchodného 
obratu je teda zrejmý, jeho rozsah sa však stále nachádza na 
neuspokojivej úrovni.   

Z ďalších foriem spolupráce je pozoruhodná brazílska 
investícia zo štátu Santa Catarina do spoločného slovensko 
– brazílskeho podniku EMBRACO-SLOVAKIA, s. r. o. 
na výrobu kompresorov pre bielu techniku so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi (ktorá v súčasnosti rieši krízové do-
pady) a založenie firmy DANUBIA Rolamentos Ltda., a. s. 

... Zahraničie
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OMNIA-ROLL Bratislava v Sao Paulo, ktorá sa zaoberá 
výhradným dovozom ložísk do Brazílie. Rozšírenie týchto 
kooperačných väzieb i na ďalšie oblasti, vrátane kultúrnej 
i športovej môžu byť významným posilnením efektívnosti 
obojstranných vzťahov. 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

      Hrivik

a inovácií.  Rovnako  tak  podpora  medziľudských  a 
kultúrnych výmen.

Za  veľmi  významný  predmet  rokovaní  možno 
pokladať  ambiciózny  zámer:  vytvoriť   zónu  voľného 
obchodu medzi EÚ a MERCOSUR. 
Dôležité  pre  obidve  strany  sú  aj výsledky  rokovania  o 
spolupráci vo vojenskej oblasti. Dohodli sa veľmi konkrétne 
spoločné  aktivity  –  EÚ  dodá  Brazílii  50  vojenských 
dopravných  helikoptér  a štyri  ponorky.  Brazílii  pomôže 
postaviť prvú vlastnú ponorku na jadrový pohon. Dohodli 
sa  aj  na  intenzívnejšej  spolupráci  v  obrannom výskume. 
Zrejmý  je  tu  zámer  brazílskej  strany  posilniť  ochranu 
veľkých zásob ropy pri brazílskom pobreží.

Nakoľko sú tieto  zámery reálne v čase rozhárajúcej  
sa  svetovej  krízy?  Podľa  prognóz  MMF  i  ďalších 
renomovaných  inštitúcií  ekonomicky  vyspelé  štáty,  tak 
USA ako aj eurozóna, by mali  podľa najnovších prognóz 
klesnúť -  USA o 1,6 %, EÚ o 2 %. Za  tejto  situácie 
práve  Brazília,  Čína,  India budú hlavným  zdrojom rastu  
svetovej ekonomiky.  V r. 2009 by mali dosiahnuť spoločne  
rast v priemere o 3,3 % a v roku 2010  o 5 percent. 

 Brazília na tomto summite  dosiahla tiež podporu 
viacročnej  ambicie  stáť  sa  stálym  členom  Bezpečnostnej 
rady OSN zo strany predsedajúcej EÚ Francie.

Slovensko – brazílske vzťahy
   V bilaterálnych  vzťahoch  Slovensko:Brazília  patrí  náš 
partner  spolu  s Mexikom  a  Argentínou  medzi 
najvýznamnejších  obchodných  partnerov  SR  v oblasti 
Južnej Ameriky.  Vzájomná hospodárska spolupráca medzi 
SR  a Brazíliou  je   orientovaná  prevažne  na  obchodnú 
výmenu  medzi  podnikateľskými  subjektami  oboch štátov. 
Iné  formy  hospodárskej  spolupráce  sú  zatiaľ  skôr 
výnimkou.   Slovensko  však  nepatrí  medzi  prioritných 
partnerov  Brazílie,  takže  vzájomné  obchodné  styky 
nedosahujú želateľnú  úroveň, sú tu značné rezervy

Vývoj obchodnej výmeny medzi SR a Brazíliou (v mil. USD)  

    2 000    2 001    2 002   2 003   2004
Dovoz     18     23    43,5    59,5    84

Vývoz       3       3     3,5     7,1    15,2

Bilancia    -16    -20    -40    -52 -  69

Obrat     21     26     47     67    99

Priaznivý kvantitatívny vývoj zahraničnoobchodného obratu 
je  teda  zrejmý,  jeho  rozsah  sa  však  stále  nachádza  na 
neuspokojivej  úrovni.   
Z ďalších  foriem  spolupráce  je  pozoruhodná   brazílska 
investícia zo štátu Santa Catarina do spoločného slovensko - 
brazílskeho  podniku  EMBRACO-SLOVAKIA,  s.r.o  na 
výrobu  kompresorov  pre  bielu  techniku  so  sídlom  v 
Spišskej Novej Vsi (ktorá v súčasnosti rieši krízové dopady) 
a založenie  firmy  DANUBIA  Rolamentos  Ltda.  a.s. 
OMNIA-ROLL  Bratislava  v Sao  Paulo,  ktorá  sa  zaoberá 
výhradným dovozom ložísk do Brazílie.Rozšírenie  týchto 

kooperačných väzieb i na ďalšie oblasti, vrátane kultúrnej i 
športovej   môžu  byť  významným posilnením efektívnosti 
obojstranných vzťahov.  

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Saddám  skutočne  použil  plyn  proti 
Kurdom,  aj  keď  je  ťažké  považovať 
Kurdov na severe krajiny za jeho ľud. 
Noam  Chomsky,  známy  americký 
mysliteľ  a  kritik  zahraničnej  politiky 
USA,  dodáva,  že  použitím  plynu  v 
operácii  Anfal  bolo  zabitých  asi  100 
tisíc ľudí avšak s americkou podporou. 
V dobe,  keď  bol  Saddám  skutočne 
nebezpečný,  vyvíjal  zbrane  hromadného  ničenia  a svoje 
najhoršie zločiny páchal práve za podpory USA a Veľkej 
Británie. Vtedy nezáležalo na tom aký hrozný je Saddám, 
keď  preukazoval  cenné  služby  americkým  a  britským 
záujmom v regióne. Irak je vlastne jedinou krajinou, okrem 
Izraela (1967),  ktorej bol v roku 1988 prepáčený útok na 
loď  americkej  flotily,  pri  ktorom  bolo  zabitých  asi  37 
námorníkov. Iným štátom by takéto niečo sotva prešlo bez 
patričných následkov.
 
Aká je teda rola Spojených štátov ako jedinej superveľmoci, 
ktorú  hrali  a naďalej  hrajú  v medzinárodných  vzťahoch? 
USA  sú  bezpochyby  najpokrokovejšou  liberálnou 
demokraciou  sveta  so  širokou škálou  slobôd.  V mnohých 
ohľadoch sú svetu príťažlivé svojim vyspelým politickým 
systémom,  mimoriadnou  ekonomickou  silou  a 
najmodernejšími  technológiami. Disponujú  zdrvujúcou 
vojenskou silou a ďalšími formami moci. To má nesporne 
determinujúci  účinok  na  čokoľvek,  čo  sa  odohráva  vo 
svetovom dianí.  USA sa aktívne stavajú do pozície vzoru 
pre ostatných a iniciatívne sa snažia, samozrejme tam kde to 
považujú  za  potrebné  z hľadiska  vlastných  záujmov, 
pretláčať  či  vnucovať  svoj  prepracovaný  politický  a 
ekonomický systém.  To im prirodzene poskytuje výhodné 
pozície  v záujmových  regiónoch.  Chovanie  USA  sa  tak 
stáva akýmsi prototypom správania na svetovej scéne, ich 
sofistikované stratégie a taktiky na presadzovanie národno-
štátnych  záujmov  v medzinárodných  súvislostiach  sa 
stávajú  istým  etalónom  pre  ostatných,  najmä  pre  EÚ, 
Japonsko,  nastupujúce regionálne mocnosti  (Čínu,  Rusko, 
Indiu, Brazíliu), ako aj pre ďalších hospodárskych silákov 
zo skupiny G-20.
Pochopiť a správne posúdiť účinkovanie USA na svetovej 
scéne  nevyhnutne  predpokladá  zamerať  sa  osobitne  na 
poskytovanie  zahraničnej  pomoci.  Poskytovanie  rôznych 
foriem  pomoci,  najmä  však  vojenskej,  je  jedným  z 
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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 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 
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Pochopiť a správne posúdiť účinkovanie USA na sve-
tovej scéne nevyhnutne predpokladá zamerať sa osobitne 
na poskytovanie zahraničnej pomoci. Poskytovanie rôz-
nych foriem pomoci, najmä však vojenskej, je jedným z 
najvýznamnejších faktorov ich zahraničnej politiky. Lars 
Schoultz, popredný americký odborník z Univerzity Sever-
nej Karolíny na zahraničnú politiku USA a ľudské práva 
v Latinskej Amerike, poukazuje na to, že existuje veľmi úzka 
previazanosť medzi zahraničnou pomocou USA (najmä or-
ganizovanou vojenskou pomocou) a porušovaním ľudských 
práv v Latinskej Amerike. Pred časom napísal: „Americká 
pomoc plynie neúmerne latinskoamerickým vládam, ktoré 
mučia svojich občanov. Smeruje priamo k smutne známym 
porušovateľom základných ľudských práv na západnej po-
loguli.“ Tento fakt potvrdzujú aj niektoré správy Amnesty 
International, ktoré vypovedajú o úzkom prepojení medzi 
americkou pomocou a mučením.

Edward Herman, špičkový ekonóm z Wharton Scho-
ol Pensylvánskej univerzity, skúmal vzájomný vzťah medzi 
americkou pomocou a ďalšími súvislosťami. Dospel k záve-
ru, že jedným z faktorov, ktoré najviac súvisia s americkou 
pomocou je zlepšovanie investičných pomerov. Skutočnosť, 
že zahraničná pomoc je v priamej súvislosti s vylepšovaním 
investičného prostredia, nie je žiadnym prekvapením. Ide 
o prirodzenú, zmysluplnú spojitosť – s tým, ako sa zlepšujú 
podmienky pre investorov napríklad v oblasti čerpania prí-
rodných zdrojov, rastie aj zahraničná pomoc. Otázkou však 
zostávajú spôsoby zlepšovania investičnej klímy. Tak sa 
dostávame k sekundárnej súvislosti, ktorú objavil L. Scho-
ultz a ktorá sa dotýka spojitosti medzi americkou zahranič-
nou pomocou a hanebne povestným porušovaním ľudských 
práv. To však neznamená, že by USA mali konkrétny ve-
rejný záujem o porušovanie ľudských práv. Ide jednoducho 
o to, že existuje prirodzený vzťah medzi tým, o čo niekomu 
ide, a tým, ako vytúženú métu dosiahnuť.

Ing. Pavol Hrivík, CSc.

Osobnosti

Osobnosti...

Vernon Lomax Smith

V roku 2002 dostali významné ocenenie z Nobelovej 
nadácie dvaja americkí ekonómovia – D. Kahneman a V. 
L. Smith. O D. Kahnemanovi sme priniesli informáciu 
v prázdninovom dvojčísle júl/august 2006, v tomto vyda-
ní nášho časopisu sa budeme venovať životu a práci V. L. 
Smitha. Smith získal cenu za svoj prínos k rozvoju labora-
tórnych experimentov ako nástroja empirickej ekonomic-
kej analýzy pri skúmaní alternatívnych trhových mechaniz-
mov.

V. L. Smith sa narodil 1. januára 1927 v Kansase, dva 
roky pred vypuknutím Veľkej hospodárskej krízy. Počas 
krízy bývala celá rodina na farme blízko Wichity, kde sa 
museli uchýliť po tom, čo Smithov otec stratil prácu a stal 

sa nezamestnaným. Na farme, kde chýbala elektrina, vodo-
vod či toaleta, prežili roky krízy po ktorej sa rodina musela 
farmy, pre nedostatok finančných prostriedkov na spláca-
nie hypotéky, vzdať.

Po ukončení strednej školy vo Wichite sa vrhol do ďal-
šieho štúdia na Kalifornskom inštitúte technológií (Cal-
tech), ktorý bol v tom čase považovaný za jednu z najlep-
ších škôl v USA. Smith tak mal možnosť zúčastňovať sa na 
prednáškach významných vedcov ako boli napr. L. Pauling, 
J. R. Oppenheimer, B. Russell a ďalší. Jeho hlavným zame-
raním sa stala fyzika, neskôr elektrické inžinierstvo. Až po 
získaní titulu bakalára sa zapísal aj na kurzy ekonómie, kto-
rá sa pre neho stala nesmierne zaujímavou, pretože pomá-
hala osvetliť princípy fungovania kapitalizmu a socializmu 
(jeho matka bola socialistka). Prvé knihy, ktoré sa mu do-
stali do rúk, boli Samuelsonove „Základy ekonómie“ a von 
Misesova „Human Action“. Neskôr objavil, že ekonómia 
sa podobá na predmety, ktoré už študoval – fyziku a inži-
nierstvo a preto vo svojej knihe „Investície a výroba“ z roku 
1962 zahrnul aj kapitolu o inžinierskych výrobných funkci-
ách. Po ukončení inžinierskych štúdií sa vrátil do Kansasu 
na Kansaskú univerzitu, kde sa rozhodol získať titul MA 
v odbore ekonómia. Po ukončení štúdia sa rozhodol zís-
kať v tomto odbore aj titul PhD. na Harvardskej univerzite 
v roku 1952.

Po ukončení štúdií sa Smith venoval prednášaniu eko-
nómie na rôznych univerzitách. Okrem toho sa venoval aj 
experimentom ako nájsť ekvilibrium v rámci monopolistic-
kej konkurencie. V priebehu rokov 1952 – 1960 varioval 
svoj pôvodný experiment a skúmal zmeny dopytu a ponu-
ky. V roku 1962 publikoval článok s pôvodným experimen-
tom v Journal of Political Economy.

Redakcia

Recenzia

Kolektív autorov z Vysokej školy ekonómie a manaž-
mentu verejnej správy v Bratislave prináša pre našu odbor-
nú i širšiu verejnosť pozoruhodnú publikáciu: 
„Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR 
a regionálna politika ich rozvoja – Rozvoj Slovenska 

v kontexte európskych vývojových trendov“ 
(vyd. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 

správy, Bratislava 2008, ISBN 978-80-89143-69-6, 327 
strán).

 Ide o zborník 15 výstupov (17 autorov) výskumu, 
ktorých dominantnou črtou je komparácia edukačnej, ve-
deckovýskumnej, ekonomickej a sociálnej úrovne SR so 
štátmi EÚ a hľadanie optimálneho modelu slovenskej eko-
nomiky s ohľadom na rozsiahlu disparitu slovenských re-
giónov.

Už vstupný príspevok Doc. V. Cibákovej a Prof. K. 
Ivaničku, vedúceho výskumného projektu, sa vyznačuje 
ambicióznou snahou o komplexnosť analýzy éry globali-
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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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        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.
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znatkov z vykonaného prieskumu u vybraných subjektov 
dochádza k zaujímavým záverom, že i pri stúpajúcom po-
stavení MSP na zahraničných trhoch je častým handicapom 
nedostatočná jazyková pripravenosť ale hlavne nedostatok 
kapitálových prostriedkov na dosahovanie ďaleko vyššej 
efektívnosti na medzinárodnom trhu. To je výzva kompe-
tentným pre razantný postup v odbornej príprave podnika-
teľov.

Problematiku regiónov v etape globalizácie a negatívne 
dôsledky neoliberazmu podrobil skúmaniu Prof. . Zapletal. 
Zároveň poukazuje na problémy, súvisiace s neoregionali-
záciou a vytváraním nových pólov svetovej ekonomiky a 
rovnako tak regionalizačné pohyby v SR. Jeho úvahy vy-
úsťujú do záveru, že je možný návrat k územnému členeniu 
SR , ktoré tu už existovalo v roku 1988.

Ing. Vladislav Bacharom sú prezentované názory na 
možné riešenia zadlženosti USA s dôsledkami na svetovú 
ekonomiku a tiež na predpokladané rozvojové trendy ná-
rodného hospodárstva SR na báze znalostnej ekonomiky.

 Doc. Viera Sysáková skúma ciele a mechanizmus apli-
kácie štruktúrnych fondov, kohézneho fondu a národného 
rozvojového plánu. Ide o pohľady ex post s oprávnene na-
stoľovanou otázkou alokácie zdrojov (koľko, kam a prečo). 

Opodstatnene poukazuje na praktiky (80 miliónov Sk 
pre skupinu J&T na prestavbu liečebného domu Hviezdo-
slav na päťhviezdičkový hotel Kempinski!), ktoré sú hru-
bou ignoráciou spoločenských potrieb, rovností šancí a 
prehľadnosti poskytovania verejných prostriedkov. Bez po-
stihu vinníkov!

Zaujímavé závery skúmania edukačnej politiky, a trans-
formácie vysokých škôl v nových štátoch Európskej únie 
predstavuje Doc. Artur Žycki na príkladoch z Poľskej a Slo-
venskej republiky. Na konkrétnych príkladoch potvrdzuje 
a ponúka inovatívne postupy s cieľom zvyšovania kvalifi-
kácie odborníkov ako nevyhnutného predpokladu na pre-
konanie zaostávania slabo rozvinutých regiónov Poľska i 
Slovenska.

K pozitívam užitočnej publikácie sa radí uvádzanie ab-
straktu a kľúčových slov v slovenskom i anglickom jazy-
ku.

Vzhľadom na inšpiratívny a faktograficky bohatý obsah 
i primeranú formu prezentácie hodnotných výsledkov II. 
etapy výskumu je posudzovaná práca cenným prínosom tak 
pre teoretickú oblasť ako aj pre spoločenskú prax. Opod-
statnene predpokladám, že so záujmom môžu po nej siah-
nuť nielen pedagógovia, študenti, ale rovnako odborná aj 
široká verejnosť.

Ing. Ladislav LYSÁK, DrSc.
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zácie a integrácie a o komparáciu systémov, pôsobiacich 
na území Slovenska a komparáciu týchto systémov so sve-
tom. Komplexný, originálny prístup k ponímaniu motivá-
cie viedol autorov ku konštatácii, že jej širšie vnímanie je 
z dlhodobého aspektu nadriadené krátkodobej monetárnej 
ziskovosti, že sa „...podriaďuje vyšším ´nadekonomickým´ 
princípom a funguje odlišne od fixnej idey egocentrických 
nomádov.“

V samostatnom výstupe Prof. Ivanička podrobil skú-
maniu Európske trendy a naše perspektívy a záujmy v in-
tegrujúcej sa Európe. So snahou o komplexné hodnotenie 
transformačného procesu a jeho dôsledkov kriticky pouka-
zuje na priorizáciu šokovej „terapie“ pred koncepčným prí-
stupom k transformácii s neblahými dôsledkami transféru 
(pretunelovania) spoločenského majetku do moci transnaci-
onálnych korporácií. Hodno tu pripomenúť, že tento model 
zmien v prospech koncepčne a hlavne kapitálovo pripra-
vených západných partnerov nebol uplatňovaný len v prí-
pade Slovenska. Podobný sa praktizoval vo všetkých tran-
zitívnych štátoch. V SR boli jeho dôsledky ničivejšie pre 
zložitejšie východiskové podmienky, spojené so: zdedenou 
doplnkovou štruktúrou ekonomiky, nižšími mzdami a cel-
kove nižšou životnou úrovňou, konverziou = deštrukciou 
strojárskeho priemyslu, zahraničnoekonomických vzťahov 
a iných oblastí ekonomiky a spoločenského života. Ich dô-
sledky nie je možné prekonať v krátkom čase.

Viaceré z týchto problémov boli v rôznej hĺbke analy-
zované a tvoria nesporne pozoruhodné poznatky v ostat-
ných príspevkoch zborníka. Tak Prof. Mikuláš Sedlák pri 
analýze a komparácii ekonomickej a sociálnej úrovne Slo-
venska so štátmi EÚ neostáva pri monitoringu a obhajobe 
existujúceho stavu ale odporúča výraznejšie zvýšenie po-
dielu prostriedkov zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov 
ako predpokladu na východ zo začarovaného kruhu zao-
stávania SR za našimi možnosťami. Podobne Doc. Viliam 
Kováč po komparácii základných hospodárskych ukazo-
vateľov – HDP, produktivita práce, ne/zamestnanosť pri-
chádza so 7 návrhmi na nutný obrat v hospodárskej poli-
tike SR.

V logickej nadväznosti vyznievajú viaceré ďalšie prí-
spevky. Doc. Ignác Prno podrobuje analýze inovačnú stra-
tégiu a politiku EÚ a jej tvorivú aplikáciu v inovačnej po-
litike Slovenska.. Možno s ním len súhlasiť, že „regionálna 
inovačná štruktúra neexistuje“ a je nutná spolupráca verej-
ného a súkromného sektoru ak sa má dosiahnuť lepšie vy-
užitie hmotného a hlavne intelektuálneho potenciálu Slo-
venska.

Doc. Helena Strážovská v hĺbkovej analýze malých a 
stredných podnikov, s bohatou grafickou prezentáciou po-


