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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 
toto  obdobie  pre  vedu  a výskum sú  v rámci  Operačného 
programu 1 209,4 mld  €!  Nečerpanie  je  také  výrazne,  že 
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Vážení naši čitatelia! Ponaj-
prv vám chceme pri prechode do 
druhej časti roka, poznačeného aj 
dôsledkami svetovej krízy, zaželať 
dostatok pohody počas dovolenko-
vých, či prázdninových dní. A na-
čerpanie dostatku energie do tej 
druhej časti na významné udalosti 
bohatého roka.

Hneď na začiatku prázdnino-
vo-dovolenkových mesiacov osla-

vuje Slovensko jednu z najvýznamnejších udalostí v histórii 
nášho národa – príchod vierozvestcov bratov sv. Cyrila a sv. 
Metoda. Oní sa najvyššou mierou pričinili o. i. o to, že ja-
zyk našich predkov sa stal štvrtým svetovým jazykom tých 
čias a náš jazyk i naše dejiny nadobudli i písomné ukotvenie 
vo veľkej Svätoplukovej ríši aj v medzinárodných vzťahoch. 
Zanechali nám aj odkaz našej dávnej štátnosti, ktorý bol opo-
rou pri utváraní Prvej i terajšej našej samostatnej Slovenskej 
republiky. Žiaľ, „naše“ médiá zostali pri informovaní o osla-
vách tohto významného štátneho sviatku na Devíne za účasti 
vysokých štátnych predstaviteľov i tentoraz na druhej strane. 

A práve v súvislosti s cyrilo-metodskou tradíciou čud-
ne rezonuje u nás, za južnými hranicami a dokonca v Bru-
seli upresňovaný jazykový zákon. Spoliehame, že poslanci 
Národnej rady, vláda, premiér aj prezident SR sa i tento-
raz prejavia ako predstavitelia suverénneho národa a štátu 
v platnosti zákona o slovenčine ako štátnom jazyku a rov-
nako tak pri presadzovaní princípu reciprocity. Aby sa 
ambiciózni Apponyiho nasledovníci namiesto zbytočného 
zvyšovania napätia v susedských vzťahoch radšej venovali 
riešeniu iných, nemalých problémov.

Za mimoriadne významné posolstvo v týchto dňoch 
pokladáme novú pápežskú (Benedikta XVI.) encykliku, 
ktorá zdôrazňuje najdôležitejšie povinnosti ľudského spo-
ločenstva pri riešení hladu a a ďalších akútnych problémov 
z dlhodobého hľadiska. S humánnou a dôslednou ekono-
micko-sociálnou argumentáciou, ktorá si svojou hĺbkou 
i konkrétnymi návrhmi zasluhuje osobitnú pozornosť. Kri-
tika neduhov OSN vyúsťuje vo výzve na vytvorenie novej 
medzinárodnej organizácie, ktorá by s vyššou účinnosťou 
riešila zostrujúce sa globálne problémy. 

Je pozoruhodné, že ani kríza, ani prehlbujúca sa pandémia 
nového druhu chrípky priveľmi neovplyvnili počet našich tu-
ristov do zahraničia, ktorým želáme, aby sa nám všetci zdraví 
navrátili. A zároveň si želajme, aby sa nepotvrdili podozrenia 
rakúskej novinárky, že v prípade nového druhu chrípky ide 
biodiverziu. Aby naša i svetová ekonomika a celá spoločnosť 
zvládla okrem stúpajúcej nezamestnanosti postupne riešiť 
i ďalšie neduhy krízy, ktorá sa tentokrát z najsilnejšieho sub-
jektu svetovej toptriády preniesla do celého sveta. 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
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Hospodársky vývoj a Štátny rozpočet na rok 2009.

Hospodárenie štátu bolo už 
po šiestich mesiacoch tohto roka 
v deficite 1,108 mld. eur, pričom 
v rovnakom období vlani schodok 
predstavoval len 137 mil. eur. Zá-
porné hospodárenie štátu prekro-
čilo v júni pôvodný plán na celý 
rok. To je základná charakteristika 
plnenia štátneho rozpočtu na ten-
to rok, podľa zverejnených údajov 
MF SR.

 Príjmy rozpočtu za prvých šesť mesiacov roka medzi-
ročne klesli o viac ako jedenásť percent na 4,6 miliardy eur 
(136,58 miliardy korún). Výdavky naopak stúpli o vyše 
sedem percent na 5,71 miliardy eur (172,02 miliardy Sk). 
Na celý tento rok predpokladá zákon o štátnom rozpočte 
príjmy rozpočtu 13,12 miliardy eur (395,25 miliardy Sk) a 
výdavky 14,13 miliardy eur (425,68 miliardy korún). Vý-
voj štátneho rozpočtu najviac ovplyvňuje hospodárenie ve-
rejných financií. 

 Kríza zjavne tlačí na verejný rozpočet. Situácia sa pri-
tom výraznejšie nezlepší. V problémoch sú aj ďalšie zložky 
verejných financií – Sociálna poisťovňa, mestá, obce, kra-
je či zdravotné poisťovne. Najnovšia predpoveď minister-
stva financií hovorí, že celé verejné financie prídu oproti 
plánom až o dve a pol miliardy eur. Kríza teda v prepočte 
ukrojí z daní a odvodov cez 75 miliárd korún. Zároveň rastú 
aj výdavky na nezamestnaných.

 Ak ministerstvo financií nebude prijímať úsporné opat-
renia, celkový deficit by sa mohol vyšplhať na vyše štyri 
miliardy eur (takmer 122 miliárd korún). To je orientačne 
cez šesť percent HDP. Bolo by to najviac od roku 2002. 
Ešte horšie sú predpoklady na ďalšie dva roky, keď by defi-
cit mohol presiahnuť až sedem percent. V týchto odhadoch 
pritom nie je zarátaný nárast výdavkov na nezamestnaných. 
Ale ani šetrenie výdavkov. O ňom sa zatiaľ  hovorí len vše-
obecne. 

 Minister Počiatok určité rezervy na šetrenie ešte vidí 
v nákupoch tovarov a služieb a v kapitálových výdavkoch. 
Podľa neho je ťažké šetriť tak výrazne v jednom roku. Chce 
preto pripraviť pôdu na šetrenie v budúcnosti – zlúčením 
rezortov či zjednotením výberu daní a odvodov. Premiér aj 
minister financií pripisujú zlé výsledky našej ekonomiky 
v úvode roka, najmä výpadkom dodávok plynu, ktoré na 
čas ochromili priemyselné podniky. 

 Podľa spresnených štatistík sa HDP eurozóny v prvom 
štvrťroku tohto roka medziročne prepadlo dokonca o 4,8 
percent. Po rokovaní ministrov financií eurozóny to povedal 
ich predseda a luxemburský premiér Jean-Claude Juncker. 
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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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        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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Podľa neho kríza výrazne obmedzila rastový potenciál celé-
ho hospodárstva. Údaje za prvý polrok negatívne prekvapili 
väčšinu ekonomík Európy. Náš najväčší obchodný partner 
– Nemecko klesol medziročne o rekordných 6,9 percenta. 
Ekonomika eurozóny a i celé EÚ sa pritom v posledných 
mesiacoch prepadáva najrýchlejšie v histórii.

„Musíme s tým počítať a tento fakt nesmieme igno-
rovať,“ doplnil Junckera eurokomisár pre hospodárske a 
menové otázky Joaquín Almunia. Podľa oboch predstavi-
teľov je absolútne nevyhnutné, aby členské štáty eurozóny 
i EÚ začali so znižovaním rozpočtových schodkov, ktoré 
im môžu brániť „manévrovať“ v dobách krízy. Juncker sa 
domnieva, že je treba, aby sa celá európska ekonomika za-
merala viac smerom na výskum.

 Prepad slovenského hospodárstva v prvom štvrťroku 
tohto roka o 5,6 percenta nemusí znamenať, že hospodár-
stvo krajiny už dosiahlo svoje dno. Konštatuje sa to v naj-
novšom vydaní časopisu Národnej banky Slovenska (NBS) 
Biatec. Z ďalších publikovaných mesačných údajov vyply-
nulo, že vývoj ekonomiky má stále klesajúcu tendenciu, ako 
je prezentovaný v aktuálnej predikcii. Pracovníci centrálnej 
banky tak pripúšťajú, že tohtoročný vývoj hospodárstva 
môže byť tiež horší, ako sa konštatuje v poslednej júnovej 
prognóze NBS. Tá predpokladala v tomto roku medziročný 
pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,2 %.

 Pre ďalší hospodársky vývoj bude dôležité to, s akým 
revidovaným rozpočtom na rok 2009 príde MF SR v sep-
tembri, ale hlavne aké návrhy budú na ďalšie roky 2010 
– 2011 predovšetkým v opatreniach na úsporu výdavkov.

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Medzinárodné ekonomické vzťahy

BRIC – Ruská federácia

Základná charakte-
ristika Ruská federácia – 
Российская Федерация, 
RF, Rusko – je rozlohou 
17 075 200 km2 najväč-
ší štát sveta. Je 1,5 krát 
väčšie ako Európa a 350x 

väčšie ako Slovensko. Počtom obyvateľov 143,2 milióna 
je na 8. priečke najľudnatejších, no v hustote obyvateľstva 
na svete (2007) až na mieste 214. Produkciou 1 723 bilió-
nov USD HDP/r. zaujíma 9. miesto a 12 100 USD pcp 62. 
miesto vo svetovom rebríčku.

Potenciál, pozície a faktory rozvoja RF. 
Ekonomický potenciál Ruska tvoria predovšetkým jeho 

geoekonomický rozsah, ohromné prírodné a perspektívne 
ľudské zdroje.

Kľúčovým odvetvím ruského hospodárstva je jeho 
priemysel. V ňom pretrváva veľká váha ťažobného a hut-
níckeho priemyslu, ktorý je sústredený hlavne v surovino-

vej základni – na Urale, najmä ťažba rúd farebných kovov, 
železnej rudy, niklu. Na Sibíri a Ďalekom je koncentrovaná 
najmä ťažba ropy, zemného plynu, dreva ale aj radu ďal-
ších produktov. Veľká časť ruského priemyslu je sústredená 
vo veľkých centrách  európskej a juhovýchodnej časti RF. 
Z hutníckeho priemyslu sa k najvýznamnejším priemysel-
ným odvetviam radí výroba ocele. V strojárskom priemysle 
je to výroba strojov a zariadení pre rad výrobných i ďalších 
produkčných odvetví i spotrebných zariadení pre domác-
nosti. Rozsiahla je výroba dopravných prostriedkov – au-
tomobilový priemysel AvtoVAZ – Lada (Samara, Toljatti), 
Russo-Baltique (Petrohrad). K ťahúňom ruskej ekonomiky 
patria letecký priemysel – Mikojan-Gurevič (Moskva), Su-
choj (Moskva), výroba lodí (Petrohrad), výroba vojenskej 
techniky (Karcev – Venediktov Design Bureau, Iževsk Me-
chanical Works) chemikálií, stavebnín, papiera, textilu, po-
travín a rozsiahla drevovýroba.

Priemysel ťažby a spracovania ropy ako aj zemného 
plynu tvoria rozhodujúcu časť HDP Ruska a sú rozhodujú-
cimi artiklami jeho zahraničného obchodu.

 Energetický priemysel – elektrickú energiu produkujú 
najmä tepelné elektrárne – až 63% celkovej vyrobenej ener-
gie. Podiel vodných elektrární tvorí 21% a dôležitú časť 
produkujú aj jadrové elektrárne – 16%. 

Agrosektor RF. Poľnohospodárstvo Ruska sa sústreďuje 
predovšetkým v jeho európskej časti. Pestuje sa hlavne pše-
nica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, 
proso, sója, ovocie a zelenina. Chová sa hovädzí dobytok, 
ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina. Významný je aj 
chov kožušinových zvierat. 

V potravinárskom priemysle RF má popri mliekaren-
skej a mäsovej produkcii veľký význam lov a spracovanie 
rýb. Ten sa radí – po USA, Japonsku a Číne na 4. celosve-
tovú priečku. Celkove dovoz potravín však tvorí v ruskom 
celkovom dovoze veľmi významnú položku.

Z uvedenej stručnej informácie je teda zrejmé, že 
v rámci silnej štvorky BRICu, ale rovnako tak v celosve-
tovej ekonomike zaujíma Rusko osobitné postavenie. Je to 
predovšetkým už v úvodnom článku o BRIC spomínaná 
pozícia hypermocnosti v energetických zdrojoch a v pro-
dukcii kľúčových druhov energií. Prvenstvo patrí RF aj vo 
svetovom exporte plynu. V exporte ropy jej prináleží celo-
svetovo tretia priečka. 

Tieto ohromné zdroje, ale hlavne nástup patriotických 
osobnosti do vedenia Ruska, vlastenectvo i trpezlivosť a 
solidarita občanov dokázali vyviesť nové Rusko z maraz-
mu transformácie po rozpade bývalého ZSSR. Za cenu ne-
smiernych strát a obetí. Ako príklad vyciciavania ruských 
zdrojov nám môžu poslúžiť údaje publikované M. L. Cha-
zinom a O. V. Grigorievom o podnikateľskom projekte s 
názvom GKO – valutový koridor z čias prezidenta Jeľcina. 
„Bola to najväčšia finančná aféra za celú postsovietsku 
dobu. Pol druha miliardy dolárov mesačne odchádzalo na 
Západ. Roky!“ (Pri týchto charakteristikách štátov BRIC 
vychádzame z dostupných materiálov OECD a ďalších ma-
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rekordných 6,9 percenta. Ekonomika eurozóny a i celé EÚ 
sa pritom v posledných mesiacoch prepadáva najrýchlejšie 
v histórii. 
        "Musíme s tým počítať a tento fakt nesmieme 
ignorovať," doplnil Junckera eurokomisár pre hospodárske 
a menové otázky Joaquín Almunia. Podľa oboch 
predstaviteľov je absolútne nevyhnutné, aby členské štáty 
eurozóny i EÚ začali so znižovaním rozpočtových 
schodkov, ktoré im môžu brániť "manévrovať" v dobách 
krízy. Juncker sa domnieva, že je treba, aby sa celá 
európska ekonomika zamerala viac smerom na výskum. 
         Prepad slovenského hospodárstva v prvom štvrťroku 
tohto roka o 5,6 percenta nemusí znamenať, že 
hospodárstvo krajiny už dosiahlo svoje dno. Konštatuje sa 
to v najnovšom vydaní časopisu Národnej banky Slovenska 
(NBS) Biatec. Z ďalších publikovaných mesačných údajov 
vyplynulo, že vývoj ekonomiky má stále klesajúcu 
tendenciu, ako je prezentovaný v aktuálnej predikcii. 
Pracovníci centrálnej banky tak pripúšťajú, že tohtoročný 
vývoj hospodárstva môže byť tiež horší, ako sa konštatuje v 
poslednej júnovej prognóze NBS. Tá predpokladala v tomto 
roku medziročný pokles hrubého domáceho produktu 
(HDP) o 4,2 %. 
         Pre ďalší hospodársky vývoj bude dôležité to, s akým 
revidovaným rozpočtom na rok 2009 príde MF SR 
v septembri, ale hlavne aké návrhy budú na ďalšie roky 
2010-2011 predovšetkým v opatreniach na úsporu 
výdavkov. 

Ing. Ondrej Barič, PhD.  
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väčšie ako Slovensko. Počtom obyvateľov 143,2 milióna je 
na 8. priečke najľudnatejších, no v hustote obyvateľstva na 
svete (2007) až na mieste 214.  Produkciou 1.723 biliónov 
USD HDP/r.  zaujíma 9. miesto a 12.100 USD pcp 62. 
miesto vo svetovom rebríčku. 
Potenciál, pozície a faktory rozvoja RF.  
Ekonomický potenciál Ruska tvoria predovšetkým jeho 
geoekonomický rozsah, ohromné prírodné a perspektívne 
ľudské zdroje. 
 Kľúčovým odvetvím ruského hospodárstva je jeho 
priemysel. V ňom pretrváva veľká váha ťažobného a 
hutníckeho priemyslu, ktorý je sústredený  hlavne v 
surovinovej základni – na Urale, najmä ťažba rúd farebných 
kovov, železnej rudy, niklu. Na Sibíri a Ďalekom je 

koncentrovaná najmä ťažba ropy, zemného plynu, dreva ale 
aj radu ďalších produktov. Veľká časť ruského priemyslu je 
sústredená vo veľkých centrách  európskej a juhovýchodnej 
časti RF. Z hutníckeho priemyslu sa k najvýznamnejším 
priemyselným odvetviam radí výroba ocele. V strojárskom 
priemysle je to výroba strojov a zariadení pre rad výrobných 
i ďalších produkčných odvetví i spotrebných zariadení pre 
domácnosti. Rozsiahla je výroba dopravných prostriedkov - 
automobilový priemysel AvtoVAZ - Lada (Samara, 
Toljatti), Russo-Baltique (Petrohrad). K ťahúňom ruskej 
ekonomiky paria   letecký priemysel- Mikojan-Gurevič 
(Moskva), Suchoj (Moskva), výroba lodí (Petrohrad), 
výroba vojenskej techniky (Karcev-Venediktov Design 
Bureau, Iževsk Mechanical Works) chemikálií, stavebnín, 
papiera, textilu, potravín a rozsiahla drevovýroba. 
 Priemysel ťažby a spracovania ropy ako aj zemného 
plynu tvoria rozhodujúcu časť HDP Ruska a sú 
rozhodujúcimi artiklami jeho zahraničného obchodu. 
  Energetický priemysel - elektrickú energiu 
produkujú najmä tepelné elektrárne - až 63% celkovej 
vyrobenej energie. Podiel vodných elektrární tvorí 21%  
a dôležitú časť produkujú aj jadrové elektrárne - 16%.  
 Agrosektor RF.  Poľnohospodárstvo Ruska sa 
sústreďuje predovšetkým v jeho európskej časti. Pestuje sa 
hlavne pšenica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, 
kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a zelenina. Chová sa 
hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina. 
Významný je aj chov kožušinových zvierat.  
 V potravinárskom priemysle RF má popri 
mliekarenskej a mäsovej produkcii veľký význam lov a 
spracovanie rýb. Ten sa radí  - po USA, Japonsku a Číne na  
4. celosvetovú priečku. Celkove Dovoz potravín však tvorí 
v ruskom celkovom dovoze veľmi významnú položku. 
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Z uvedenej stručnej informácie je teda zrejmé, že v rámci 
silnej štvorky BRICu, ale rovnako tak v celosvetovej 
ekonomike zaujíma Rusko osobitné postavenie. Je to 
predovšetkým už v úvodnom článku o BRIC spomínaná  
pozícia   hypermocnosti v energetických zdrojoch  a v 
produkcii kľúčových druhov energií. Prvenstvo patrí RF aj 
vo svetovom exporte plynu. V exporte ropy jej prináleží 
celosvetovo tretia priečka.  
Tieto ohromné zdroje, ale hlavne nástup  patriotických 
osobnosti do vedenia Ruska, vlastenectvo i trpezlivosť 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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teriálov jednotlivých štátov i odborných časopisov, publi-
kácií a informácií dostupných na internete.) 

Po ukončení pôsobenia Jeľcina na čele RF došlo v prie-
behu niekoľkých rokov v ruskej ekonomike a spoločnosti 
k zásadným zmenám, ktoré sú identifikovateľné i z nasle-
dujúcich úhrnných údajov.

Hlavné makroekonomické ukazovatele Ruskej fede-
rácie:

Zdroj: World Development Indicators, The World Bank 
Group

V súvislosti s dynamizáciou rozvoja ruskej ekonomiky 
sa významne rozvinul jej zahraničný obchod RF, v ktorom 
výrazne dominuje export.

Základnú časť ruského exportu tvoria energetické suro-
viny, kovy, guľatina, rezané drevo a chemické výrobky. 

V importe k rozhodujúcim položkám patria najmä stro-
je a zariadenia, dopravné prostriedky, potraviny (vrátane 
surovín na ich výrobu) a textilná produkcia. Rusko dlhodo-
bo udržuje kladnú bilanciu zahraničného obchodu – dovoz 
predstavoval v roku 2005 cca 125 miliárd USD, vývoz viac 
ako dvojnásobok. Hlavnými obchodnými partnermi RF sú 
z EÚ Nemecko, Taliansko a Holandsko, ďalej Ukrajina, Ja-
ponsko, USA, Bielorusko a Kazachstan.

Jedným z ukazovateľov ekonomického potenciálu Ruska 
môžu slúžiť rezervy v menách a v zlate vo výške 470 miliárd 
USD. Rusko si i v roku 2008 uchovalo tretiu pozíciu v celo-
svetovom rebríčku, po prvej Číne a druhom Japonsku. 

Štyri členské štáty BRIC patria do prvej sedmičky 
na rezervy najbohatších štátov sveta

 
Podľa nižeuvedenej tabuľky štyri členské štáty BRIC 

patria do prvej sedmičky na rezervy najbohatších štátov 

sveta a ich rezervy tvorili v r. 2008 úctyhodných 2 380,4 
mld. USD.

 Najvyššie rezervy bohatých štátov sveta v menách 
a v zlate

 1  Čína  1493 mld. $

 2  Japonsko  881 mld. $

 3  Ruská federácia  470 mld. $

 4  Taiwan  282,9 mld. $

 5 Južná  Kórea  271,1 mld. $

 6  Indická republika  239,4 mld. $

 7  Brazília  178 mld. $

V roku 2009 globálna kríza citeľne zasiahla i Rusko. Jej 
ekonomika sa s týmito vplyvmi snaží vysporiadať bez dras-
tických zmien a dôsledkov v sociálnej a ďalších oblastiach. 

Ku kľúčovým problémom RF sa aktuálne radí najmä:
• výrazný pokles cien energetických surovín, predo-

všetkým ropy, ktoré patria k hlavným zdrojom príjmov štá-
tu;

• nízka úroveň infraštruktúry, najmä dopravných a ko-
munikačných sietí, produktovodov (ropy, plynu, vody);

• podobne ako u mnohých ďalších štátov je to problém 
demografický, nízka pôrodnosť pri vysokej úmrtnosti. Prie-
merná dĺžka života mužov v RF je necelých 59 rokov a žien 
72,4 roka.

Pozície RF v medzinárodných organizáciách 
Ruská federácia, ako nástupnícky štát po ZSSR, patrí 

k zakladateľským štátom OSN. Je stálym členom Bezpeč-
nostnej rady i ďalších orgánov a agentúr OSN a množstva 
medzivládnych aj mimovládnych medzinárodných regio-
nálnych a bilaterálnych organizácií. 

Veľmocenské postavenie Ruska s právom veta v Bez-
pečnostnej rade OSN i návrhy v ďalších medzinárodných 
organizáciách si zasluhujú a priťahujú pozornosť odbor-
nej i širokej verejnosti. Tak tomu bolo aj pri formulovaní 
a hodnotení priebežného plnenia miléniových cieľov OSN, 
kľúčových problémov, prerokúvaných v rámci skupiny G 
8, či jej stanovisko pri úvahách o rozšírení skupiny G 8 na 
G 14, resp. G 20. 

Skupina G8 v minulých rokoch v ekonomickom sme-
rovaní sveta dominovala, teraz sa však do popredia začína 
tlačiť G14, ktorá skupinu G8 (USA, Japonsko, Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko, Britániu, Kanadu a Rusko) rozši-
ruje o Čínu, Indiu, Brazíliu, Mexiko, Južnú Afriku a Egypt. 
Podľa talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho by sa prá-
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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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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 
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ve G14 mala stať dominantným zoskupením na rokova-
niach o celosvetových otázkach v nasledujúcich rokoch. 
Okrem Berlusconiho podporuje novú pozíciu pre G14, 
ktorej členovia sa na svetovom HDP podieľajú 80 %, aj 
francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. „Skupina G14 by 
mala kľúčovú úlohu prevziať v roku 2011, keď Francúzsko 
bude predsedať skupine G8,“ dodal Sarkozy. A rovnako 
rozhodne to zdôraznil americký prezident Barack Obama 
„Ak si myslíme, že môžeme rozhodovať o celosvetových 
otázkach bez Číny, Indie alebo Brazílie, tak to je veľmi zlé 
uvažovanie.“

Prehlbujúca sa globálna kríza rozširuje úvahy o potre-
be racionalizácie svetovej meny – o USD a SDR. Keď-
že Rusko má tretie najvyššie devízové rezervy na svete, 
nadmerná kolísavosť kurzu dolára vyvoláva, podobne ako 
zo strany Číny a viacerých ďalších štátov (tzv. emerging 
market – novoindustrializovaných, hlavne Indie a i.) aj z 
ruskej strany nespokojnosť a snahy nahradiť americký do-
lár inou rezervnou menou. Minister financií RF Alexej 
Kudrin v júni t. r. vyjadril pomerne prekvapivú úvahu, 
aby sa svetovou rezervnou menou stal čínsky jüan. Pri-
rodzene, takéto úvahy sa týkajú aj zúčtovacej jednotky 
Medzinárodného menového fondu SDR (Special Drawing 
Rights), kde sa žiada rozšírenie aktuálneho koša, ktorý je 
základom stanovenia jej hodnoty. Sú to otázky kľúčového 
významu pre celosvetovú ekonomiku a ich riešenie si vy-
žiada širší časový priestor.

Spolupráca RF s USA. Rusko a USA nachádzajú – aj 
pri pozíciách najväčších konkurentov v ekonomickej, vedec-
ko-výskumnej, bezpečnostnej a iných oblastiach – spoločnú 
reč a kooperačné postupy vo viacerých smeroch. Jedným 
z viacerých príkladov rusko-americkej spolupráce v oblasti 
vedy, výskumu a podobne sú, napr. rokovania o možných 
dodávkach skvapalneného zemného plynu z ruského nále-
ziska v Barentsovom mori do terminálov v Spojených štá-
toch, ktoré má byť dané do prevádzky v roku 2010.

 Spolupráca Slovenskej republiky s RF je po veľkom 
– až ¾ rozsahu do začiatku 90. rokov a po výraznom, škod-
livom ústupe z tohto tradične zaujímavého trhu na vzostu-
pe. Od roku 2004 sa postupne obnovujú niektoré tradičné 
kooperačné vzťahy, najmä v spracovateľskom priemysle 
a zahraničnom obchode a rozširujú sa ďalšie v oblasti no-
vých technológií a produktov.

Pri racionálnej syntéze uvedených a ďalších poznatkov 
o aktuálnych pozíciách Ruskej federácie (bez ideologizujú-
cich prímesí) je zrejmé, že Ruská federácia ako významný 
člen perspektívneho zoskupenia BRIC a ďalších medzi-
národných organizácií, vrátane Európskej únie, by mala 
v koncepciách i reálnej hospodárskej a sociálnej politike 
patriť k prioritám slovenskej zahraničnej politiky, osobitne 
jej ekonomickej dimenzie. 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Kľúčové faktory a krutá realita 
v medzinárodných vzťahoch – prípad USA 

(Prípadová štúdia)
• 3. časť •

Nástupom prezidentov Ronal-
da Reagana a Georga H. W. Busha 
v 80. rokoch 20. storočia sa zahra-
ničná politika USA dramaticky 
aktivizovala najmä svojou kon-
centráciou na sformulovanú vojnu 
proti teroru a terorizmu. Zamerala 
sa hlavne na dva svetové regióny – 
Strednú Ameriku a Blízky Východ. 
Za ďalších prezidentov B. Clintona 
a G. W. Busha sa pôsobnosť vojny 
proti teroru a terorizmu rozšírila na celý Stredný Východ 
(Irak, Irán a Afganistan) a na Balkán (Bosna a Hercegovina 
a Srbsko). Podľa N. Chomskeho došlo v Strednej Amerike 
ku všetkým možným formám barbarstva (asi dvestotisíc po-
vraždených, viac ako milión utečencov, nespočetné množ-
stvo sirôt a rozsiahle masové mučenie) čím sa samotný regi-
ón premenil na veľké pohrebisko. Hlavnými cieľmi USA vo 
vojne proti teroru sa stali Nicaragua, Salvador, Guatemala, 
Honduras, Haiti, Kolumbia a Amerike nepoddajná, Kuba. 
Salvador sa stal hlavným príjemcom americkej vojenskej 
pomoci (okrem Izraela, ako najväčšej vojenskej základne 
americkej moci, a Egypta, ktoré tvoria osobitnú kategóriu 
pomoci). V Salvadore sa vykonali niektoré z tých najhor-
ších beštiálností. Napríklad, podľa dokumentov inštitúcie 
School of the Americas, salvadorská vláda za pomoci ame-
rickej armády zlikvidovala oslobodzovaciu teológiu, ktorá 
bola produktom katolíckej cirkvi. Takto sa katolícka cirkev 
stala jedným z hlavných cieľov americkej vojny proti teroru 
a musela byť preto potrestaná, pretože sa dopustila vážnej 
chyby, keď sa zamerala na politiku „výhodnejšej voľby pre 
chudobných“. Začalo to vraždou arcibiskupa a skončilo za-
vraždením šiestich hlavných jezuitských duchovných.

Americká vojna proti teroru a terorizmu na Blízkom 
a Strednom Východe mala a naďalej má veľmi podob-
ný priebeh ako v Strednej Amerike. V regióne dochádza 
k mnohým teroristickým barbarstvám, niektoré dokonca s 
podporou štátu. Napríklad, izraelské vojenské invázie do 
Libanonu (1978, 1982 a 2006), izraelská operácia Železná 
päsť na území južného Libanonu (1985), bomba umiestnená 
v automobile pred plnou mešitou v Bejrúte (1985), izra-
elské bombardovanie Tuniska riadenými bombami (1985), 
izraelský masaker v pásme Gazy (na prelome rokov 2008 a 
2009) alebo nelegitímna anglo-americká vojenská invázia 
do Iraku (2003) a jej nedozerné následky pre celý región 
a svet. To sú rôzne podoby medzinárodného terorizmu, 
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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 
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ktoré sa mohli uskutočniť, pretože mu USA dali zelenú, 
poskytli zbrane a zaistili diplomatickú podporu najmä na 
pôde BR OSN. Nie je prekvapením, že významní odborníci 
a analytici (pozri americký časopis Current History z de-
cembra 2002) považujú 80. roky 20. storočia za obdobie 
štátneho teroru. V tom čase sa USA stali jediným štátom na 
svete, ktorý bol odsúdený Medzinárodným súdnym dvorom 
OSN za medzinárodný terorizmus (kvôli vojne s Nikara-
guou) a ktorý vetoval rezolúciu BR OSN vyzývajúcu všet-
ky štáty sveta na dodržiavanie medzinárodného práva. Táto 
skutočnosť sa dosť závažným spôsobom dotýka aj súčasnej 
situácie vo svete. Podľa Chomskeho sa vzťah medzi americ-
kou pomocou a mimoriadnym zneužívaním ľudských práv 
natoľko prehĺbil a je tak tesný, že ho ani nemá cenu osobit-
ne skúmať. Vojenskú zložku vojny s terorom a terorizmom 
riadil Donald Rumsfeld, bývalý splnomocnenec prezidenta 
R. Reagana pre Blízky Východ, ktorý neskôr, ako minister 
obrany v prvej administratíve G. W. Busha (2000 – 2004), 
rozšíril túto vojnu na celý Stredný Východ vojenskou invá-
ziou do Afganistanu (2001) a najmä do Iraku (2003).

Aký je súčasný stav v uplatňovaní americkej zahranič-
nej pomoci na medzinárodnej scéne? Pred časom bol na 
čele americkej pomoci Salvador s rozsiahlou vládnou tero-
ristickou kampaňou proti vlastnému ľudu. Ako náhle bola 
zlikvidovaná oslobodzovacia teológia, na najvyššiu priečku 
pomoci sa dostalo Turecko, ktoré má strategicky dôležitú 
polohu a je v mimoriadnom záujme USA. Bolo vždy hlav-
ným príjemcom americkej pomoci. Od roku 1984 vojenská 
pomoc Turecku výrazne narastala, v roku 1997 počas dru-
hej Clintonovej vlády dosiahla vrchol – bola väčšia ako za 
celé obdobie studenej vojny do roku 1984. Turecká vláda 
sa počas administratívy prezidenta B. Clintona dopúšťala 
štátneho terorizmu, najmä proti Kurdom tvoriacim asi 25 
% obyvateľstva. V súčasnosti je Turecko kľúčovým part-
nerom USA v protiteroristickej koalícii v Afganistane, čo 
možno hodnotiť ako prejav vďačnosti za americkú podpo-
ru tureckého boja proti terorizmu vo vlastnej krajine. Po 
Turecku v roku 1999 zaujala vedúcu pozíciu najväčšieho 
príjemcu americkej pomoci Kolumbia – strategický part-
ner USA v Latinskej Amerike. V tomto období, keď stav 
dodržiavania ľudských práv v Kolumbii patril k najhorším 
na americkom kontinente, dostala táto krajina viac pomoci 
z USA (vrátane vojenskej) než zbytok celej západnej he-
misféry. V súčasnosti Kolumbia zaujíma, podľa Amnesty 
International, prvé miesto v objednaných politických vraž-
dách odborárskych predákov a novinárov.

Na prelome 20. a 21. storočia dochádza k výraznej pri-
vatizácii terorizmu. Štátny terorizmus sa takticky nahrádza 
inými formami, ktoré už neuskutočňujú mocenské štruktú-
ry štátu, ale svoje aktivity teroru sa prenechávajú rôznym 
paramilitaristickým jednotkám, ktoré sú v skutočnosti ile-
gálnym pomocníkom štátnej moci. Takáto prax poskytuje 
pochybným vládnym predstaviteľom vynikajúcu príležitosť 
ukazovať svetu svoje čisté ruky. Tento jav je dnes najlep-

Osobnosti

Storočnica majstra myslenia

V tomto roku uplynie sto rokov od narodenia veľkého du-
cha našej doby – Petra Ferdinanda Druckera (19. 11. 1909 – 
11. 11. 2005). Ťažko povedať, čím vlastne bol. Ťažiskom jeho 
úvah bola organizácia, dnes by sme povedali manažment. Na 
rozdiel od mnohých ekonomických fundamentalistov, však 
chápal organizáciu aj ako sociálny organizmus, ktorý je zapl-
nený ľuďmi s ich individuálnymi, aj skupinovými záujmami, 
prianiami a osudmi. Mal teda aj sociologické chápanie orga-
nizácie. Celú spoločnosť považoval za organizáciu sui generis, 
ktorú treba dobre spravovať a vyhýbať sa krízovým javom. Bol 
teda aj politológ. Veľký duch však nie je uzavretý v malej kra-
bičke, ale skutočne žije spoločnosťou a v spoločnosti.

V čase vojny (už ako americký štátny občan) sa zaobe-
ral otázkou legitímnosti moci, postavením mocenských in-
štitúcií a ústavami. Prišiel k záveru, že „neexistuje nič ako 
absolútna legitimita. Moc môže byť legitímna iba vzhľadom 
k základným spoločenským hodnotám. „... Moc je legitímna 

šie viditeľný práve v Kolumbii, pred osamostatnením Vý-
chodného Timoru sa paramilitaristické praktiky vo veľkom 
rozsahu uplatňovali v Indonézii atď. Human Rights Watch 
označuje (ilegálne) paramilitaristické jednotky v Kolumbii 
za šiestu divíziu armády. Práve tejto divízii sa pripisuje zod-
povednosť za hrozné zverstvá čím sa poskytuje vláde sys-
tém tzv. „hodnovernej popierateľnosti“. Kolumbia sa zrazu 
stala vychvaľovanou krajinou. Administratíva prezidenta 
B. Clintona, neskôr aj G. W. Busha, vysoko vyzdvihova-
la jej prístup k ľudským právam, jej ekonomické reformy 
(v rámci ktorých boli všetky prírodné zdroje odstúpené 
zahraničným investorom) a označovali ju za vedúcu de-
mokraciu v regióne. 

Podľa amerických kritikov zahraničnej politiky USA 
(L. Schoultza, N. Chomskeho a ďalších) aj samotné Spojené 
štáty privatizovali svoj podiel na medzinárodnom terorizme, 
čoho dôsledkom je dnes obrovské množstvo amerických 
poradcov a vojenských dôstojníkov napríklad v Kolumbii 
pôsobiacich v rámci rôznych súkromných spoločností bez-
pečnostného charakteru akými sú MPRI, DynCorp. a ďal-
šie Privatizácia medzinárodného terorizmu v takomto prí-
pade znamená, že expertné rady a zbrane nepodliehajú už 
kontrole amerického Kongresu. Podľa jeho legislatívy stav 
ľudských práv predurčuje poskytnutie pomoci. Za Clinto-
novej administratívy sa stalo bežným spôsobom, že ako 
dostať pomoc, bolo verejne vzdať sa ľudských práv. Potom 
ako Kongres pritvrdil podmienky poskytovania americkej 
pomoci, Colin Powell, minister zahraničných vecí v prvej 
Bushovej vláde, zachraňoval v roku 2002 pomoc pre Ko-
lumbiu vyhlásením, že Kolumbia spĺňa washingtonské nor-
my ľudských práv. Žiaľ, mal pravdu.

Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc.



        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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iba vtedy, keď sa opiera o etický, alebo metafyzický princíp, 
ktorý bol akceptovaný spoločnosťou.“ (Futute of Industrial 
Man, 1942.) Ide o otázku, ktorou by sa mali zaoberať aj 
politici dneška, najmä v súvislosti s podivnou integráciou 
v Európe (a asi aj v Ázii). Materiálne výhody nepatria do 
etickej výbavy žiadnej ľudskej komunity. Skôr ide o napl-
nenie imperiálnych zámerov. Národy prežívajú práve na 
etických hodnotách, štáty sa pokúšajú legitimizovať svoju 
moc prostredníctvom selektívne definovaných hodnôt, čo 
v podstate aj funguje. Preto neustále zdôrazňovanie mate-
riálnych výhod integrácie vedie k presvedčeniu verejnosti, 
že ide o „hru mocných“, ktorí chcú byť ešte mocnejšími, no 
občan sa ocitá iba v úlohe platiteľa daní, prípadne pracujú-
ceho a kupujúceho jednotlivca. Takýto spolok nemôže dlho 
dobrovoľne vydržať. Ak si pomôžeme Platónom, tak nasle-
dovať musí nejaká forma diktatúry, či autokracie.

Drucker upozorňuje na to, že v spoločnosti existujú vedľa 
seba inštitúcie, ktorých zmyslom je okrem iného prenášanie 
zažitých hodnôt, postupov a vzťahov z generácie na generáciu 
a menia sa iba málo, aj to pomaly. Vedľa nich sú inštitúcie, 
ktoré sú dynamické a flexibilné, inak by nedokázali prežiť 
v meniacom sa svete. Medzi prvé zaradil spoločnosť, spolo-
čenstvo a rodinu, medzi druhé rôzne typy organizácií (od vý-
robných po občianske). Každá organizácia sa musí pripravo-
vať na zmeny, predvídať ich a pokiaľ možno aj riadiť. V takom 
prípade bude úspešná a konkurencieschopná. Najviac sa tý-
mito vzťahmi zaoberal v prácach zo začiatku 90. rokov (Ma-
nažovanie neziskových organizácií, vyšlo 1990; Manažovanie 
pre budúcnosť, vyšlo 1992). Každá spoločnosť prechádza tiež 
inováciami, tieto však nie sú náhle, ani časté. Dominujú vždy 
trvalejšie hodnoty, ktoré integrujú spoločenstvo ľudí. 

Špecifikum novej éry spočíva v premene organizácií 
z výrobných a obchodných spoločností na „tvorivé monštrá“, 
ktoré si konkurujú vo vynachádzaní efektívnejších ekono-
mických procesov. Tým sa premenila aj celá spoločnosť, 
ktorú aj P. Drucker označuje ako vedomostnú spoločnosť. 
Upozorňuje na to, že aj človek v korporácii zmenil svoju 
podstatu. „Nie je tak dávno, čo sme hovorievali o pracov-
ných silách. Stále častejšie dnes hovoríme o ľudských zdro-
joch.“(Spoločnosť organizácií, 1992.) Drucker pripomínal, 
že ide o ľudí, časť z nich tvoria odborníci. V našich podmien-
kach si však môžeme všimnúť vulgarizovaný posun pojmu 
„ľudské zdroje“: prepytujem manažment sa domnieva, že ide 
o ľudské bábky, ktorými môže nakladať podľa ľubovôle, prí-
padne ich aj odhodiť. Nielen, že sa nestará o ich spokojnosť, 
ale ich systémovo ponižuje, dáva im najavo, že nie je žiadny 
rozdiel medzi elektrinou, uhlím, krabicami minerálky a „ľud-
skými zdrojmi“. Všetko sa dá vyjadriť v peniazoch, za ktoré 
si tieto zdroje vlastník kupuje. Nemožno sa diviť, že dokonca 
aj Rómovia dajú prednosť práci v cudzine, nekvalifikovaná, 
polokvalifikovaná, aj kvalifikovaná sila odchádza do zahra-
ničia, kde ju aspoň zaplatia. Drucker pripomína, že človek 
je zakorenený tvor, ktorý si svoju podstatu hľadá v teritóriu, 
ale tiež v organizácii. Dobre sa to dá dokumentovať na špor-
te: v minulosti bol futbalista jadrom klubu a aj on sa hrdil 

desiatkami rokov strávenými v „materskom“ klube. Dnes je 
hrdinom ten, kto dokáže často prestupovať a na prestupoch 
vždy poriadne zarobiť. Už dorastenci rozmýšľajú nad preda-
jom svojich schopností niekde do cudziny za väčšie peniaze. 
Nastal čas vykorenenia ľudí? Zdá sa, akoby tvorcovia Európ-
skej únie túžili práve po tom.

Vráťme sa však k „oslávencovi“. Peter Drucker vyslovil 
zaujímavú myšlienku o vzťahu ekonomiky a politiky. Zdô-
raznil, že každá ekonomická a iná inštitúcia v spoločnosti 
je nevyhnutne aj politickou inštitúciou. Vyplýva mu to zo 
skutočnosti, že existuje pre ľudí, ktorých by nemala naštvať, 
pretože by sa títo mohli obrátiť proti nej. Ak ide o slobodné 
systémy, tak prostredníctvom svojich zástupcov by ich čin-
nosť mohli ľudia poriadne limitovať. (Manažovanie v turbu-
lentných časoch, 1980). Viac otvorenosti, pluralizmu a slo-
body vytvára možnosť na silnejšie verejné ovplyvňovanie 
existencie a činnosti inštitúcií. Preto by manažéri mali dô-
sledne sledovať charakter a premeny verejných záujmov, 
aby reagovali na ne skôr, ako nastane konfliktná situácia. 
Napokon vidíme to aj na Slovensku, kde je veľmi nízka dô-
vera v súkromnú sféru, ktorú ľudia považujú za veľmi nesta-
bilnú, meniacu sa podľa miery a výšky zisku, schopnú uto-
piť davy zamestnancov a ich rodiny práve kvôli peniazom 
a ďalším hmotným profitom. Žiaľ dosť politikov akceptuje 
tento prístup podnikateľov, ktorí sú morálne výrazne odlišní 
od tých, ktorí podnikali hoci aj v devätnástom storočí. 

Desaťročie po druhej svetovej vojne vyslovil Peter 
Drucker dôležité systémové východisko: navrhol chápanie 
celku nielen cez súhrn častí, ale tiež cez zvláštnosti týchto 
komponentov (ich originalitu, jedinečnosť) a cez poslanie 
celku. (Nový svetový názor, 1957.) Iste si spomenieme na 
nezmyselné tvrdenie o žalúdkoch (všetci máme rovnaké 
žalúdky). Nie je to pravda z medicínskeho hľadiska, ale 
ani stravovacích zvyklostí, miestnych tradícií, či okamžitej 
chute. Koncepcia rovnakých žalúdkov je pokusom vytvoriť 
univerzálneho človeka, ktorý potrebuje rovnaké materiálne 
podmienky na život. Pritom je možné ešte aj určiť objem 
týchto prostriedkov (štvorcové metre obytnej plochy, zdra-
vá a nezdravá výživa, životný štýl apod.). 

Pre P. Druckera ide o uznanie jedinečnosti človeka ako 
základného elementu každej organizácie, vrátane spoloč-
nosti. Schopnosť človeka meniť svoje východiská a motívy 
znamená, že môže dochádzať k skokovému vývoju. Drucker 
upozorňuje že koncepcia harmónie je skôr statickým mode-
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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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EUROVOĽBY 2009
• 1. časť •

Eurovoľby 2009 sú za nami. 
Na Slovensku sa uskutočnili 6. 
júna 2009 a okamžite nastupujú 
štatistiky, hodnotenia a porovná-
vania. Na Slovensku sa uchádzalo 
o poslanecký mandát do Európ-
skeho parlamentu (EP) celkom 
185 kandidátov zoskupených v 17 
politických stranách. Najmladší z nich boli dvaja 21 roční 
študenti, najstaršia bola 75 ročná archeologička a takmer 
30 kandidátov bolo vo veku do 30 rokov. Vyberať teda bolo 
z čoho. Slovenskí voliči, ktorých prišlo k urnám 19,64 % 
z celkového počtu oprávnených voličov rozdali karty 6-tim 
politickým stranám pre 13 europoslaneckých miest z cel-
kového počtu 754, takto: SMER – SD (člen Strany európ-
skych socialistov PES) získal 32,1% hlasov a tým aj 5 euro-
poslancov: Moniku Flašikovú – Beňovú, Borisa Zalu, Vla-
dimíra Maňku, Moniku Smolkovú a Katarínu Neveďalovú. 
Po dvoch poslancov získali SDKU – DS (člen Európskej 
ľudovej strany, EPP) so 16,98  %, SMK (člen Európskej 
ľudovej strany, EPP) s 11,33% a za KDH(člen Európskej 
ľudovej strany, EPP) s 10,85% hlasov. Za SDKÚ – DS sú to 
Eduard Kukan a Peter Štastný, za SMK Edit Bauer a Alajos 
Mezsáros a za KDH Anna Záborská a Miroslav Mikolá-
šik. HZDS-ĽS (pravdepodobný budúci člen Európskej de-
mokratickej strany, EDP, ktorá je súčasť frakcie liberálov 
ALDE) za 8,97 %, jedného europoslanca – Sergeja Kozlíka 
a SNS (budúci člen Únie za Európu národov, UEN) za 5,55 
%, získala taktiež 1  europoslanca – Jaroslava Pašku. 

Slovenskí voliči vo väčšej miere ako pred piatimi rokmi 
využívali preferenčné hlasy. V roku 2004 sa prekrúžkovať 
podarilo len Árpádovi Dukovi-Zólyomim z SMK. Tentokrát 
sa týmto spôsobom dostali do EP až traja europoslanci – 
Anna Záborská (KDH), ktorá sa z tretieho miesta prekrúžko-
vala na prvé a jej stranícky kolega Miroslav Mikolášik, ktorý 
bol na kandidátke pôvodne na štvrtom mieste. Jednotka na 
zozname KDH Martin Fronc a dvojka – doterajší europosla-
nec Ján Hudacký – tak zostali mimo Parlamentu. 

Preferenčné hlasy vyniesli kreslo v EP aj dvojke na 
kandiátke SNS Jaroslavovi Paškovi, ktorý predbehol lídra 
Dušana Švantnera. 

V absolútnych číslach dostala najviac preferenčných hlasov 
trojka na kandidátke Smer-SD Monika Flašíková Beňová.

Ing. Ivan Milko, PhD.

cie, ktorí majú schopnosť tvorivo myslieť. (Výzvy manaž-
mentu pre 21. storočie, 1999.) Všimnime si aj vek autora – 
deväťdesiatročný Drucker sa zamýšľa nad novým storočím. 
Takmer celý svoj dlhý život prežil v dvadsiatom storočí, 
možno aj preto poznal jeho silné, aj slabé stránky a snažil sa 
pochopiť, čo bude hnacou silou na začiatku ďalšieho storočia. 
Okrem už mnohokrát spomenutej vedomostnej spoločnosti 
ide o práve spomenuté inštitucionálne oprávnenie jednot-
livcov na samostatné aktivity, títo musia sami organizovať 
svoje vlastné vzdelávanie, porovnávanie a vymedzovanie 
cieľov. Podľa Druckera základom je hľadanie zvyšovania 
produktivity práce. Cieľom tohto zvyšovania je skvalitne-
nie životných podmienok všetkých zamestnancov. Zisk by 
podľa Druckera nemal byť hlavnou hybnou silou zvyšova-
nia produkcie. Na príklade dvadsiateho storočia poukazuje 
na to, že v prípade zvýšenia životnej úrovne zamestnancov 
sa znižuje možnosť politických revolúcií a zvyšuje miera 
stotožnenia sa občana so spoločenským systémom. 

Úvahy Petra Druckera majú aj nedostatok: spočíva najmä 
v tom, že stotožňuje svet a jeho vývoj s industriálne najvyspe-
lejšími krajinami. Ostatné krajiny akoby boli povinné nasledo-
vať vývoj tých vpredu, pričom nepostrehol, že nožnice sa stále 
viac otvárajú – bohatí bohatnú, no chudobní za nimi stále viac 
zaostávajú. V západnej Európe postrehli, že sa ocitli v dra-
matickej menšine a preto pribrali do rodiny aj chudobnú časť 
kontinentu. Tej dali nejaké výhody, aby občania týchto štátov 
chápali svoje postavenie ako „nadradené“ nerozvinutému sve-
tu. Idea „industriálneho rasizmu“ je skutočne živá a pribraním 
do eurozóny sa občanom zdá, že získali nejaký nový dar (ne-
všimli si niekoľkonásobnú rozdielnosť platov a ďalších príleži-
tostí). Aj Druckerova vízia mobilného charakteru života ľudí 
v našom storočí je viac ilúziou ako pravdou. Jednak niektoré 
vyspelé krajiny robia rôzne prekážky pre takúto mobilitu, tiež 
na ňu treba nejaké prostriedky a určité jazykové vybavenie. To 
nie je všeobecnou charakteristikou vo svete.

Úžasné na Druckerovom myslení je hľadanie systémo-
vosti, podstaty javov a človeka v spoločenskom procese. 
Tento nie je preňho dehumanizovaným javom, ale účelovo 
zameraný na zlepšovanie podmienok života jednotlivých 
ľudí v celej spoločnosti.

Veľmi dobrým pokračovaním týchto metodologických 
náčrtov Petra Druckera je vytvorenie viacerých medziná-
rodných združení, aj nadácií, ktoré sa venujú otázkam riade-
nia, moderného vodcovstva a vízií v organizácii, podporujú 
vydávanie kníh a časopisov so spomenutou orientáciou. 
Úspešnosť celostného vnímania spoločenského organiz-
mu aj jeho súčastí, akceptovanie svojbytností jednotlivých 
častí je povýšením človeka na zdroj spoločenského pohybu 
a útok na moc ideológií.

Prof. PhDr. Rastislav Tóth


