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Tohtoro ný krátky mesiac  
bude pozna ený tlmením 
katastrofických predpovedí 
o dlhotrvajúcej – desa  a viac ro nej 
globálnej kríze. Odvíja sa to od 
iasto ného výdychu po ve mi štedrej 

podpore bankovej oligarchie zo strany 
štátu (da ových poplatníkov v centre 

svetového biznisu. No rovnako sú už zrete né náznaky 
revitalizácie niektorých astí ekonomiky u nás. Podobne 
ako v alších štátoch postihnutých krízou, sa poci uje isté 
oživovanie hospodárstva aj spolo enského života... A o je 
najdôležitejšie, ožíva priemysel a s ním, ako-tak sa môže 
likvidova  aj najvä šia pliaga, ktorú zasiala kríza – k 400 
tisícom stúpajúca  nezamestnanos .   Tá však na alej trápi 
predovšetkým okrajové asti a stredné Slovensko. Tu by sa 
mala koncentrova  pozornos  a ú inné kroky nielen vládnej 
koalície, ale všetkých, ktorí to myslia so Slovenskom a jeho 
ob anmi úprimne. Tým skôr, že ve ké vo by klopú na 
dvere. 

Ne ahkému procesu revitalizácie svetovej 
ekonomiky bolo venované  aj tohtoro né rokovanie svetovej 
hospodárskej, vedecko-výskumnej, politickej aj 
spolo enskej elity V Davose. Potvrdili sa naše, aj v 
SILO IARACH  zdôraz ované výzvy, aby sa naši 
ekonómovia aj politici aktívne na týchto podujatiach 
zú ast ovali a, hlavne,  cenné poznatky z týchto podujatí, 
starostlivo koncipovaných zakladate om Svetového 
ekonomického fóra Prof. Klausom Schwabom, snažili sa 
transponova  nielen do krátkodobých operatívnych riešení, 
ale aj do dlhodobých systémových koncepcií. Tak v oblasti 
alternatív prírodných zdrojov, nových technológií, alokácie 
zdrojov na vedu a výskum, ako aj na preventívne kroky 
v oblasti domácich surovinových (osobitne vodných) 
a udských zdrojov. 

V polovici februára budeme sledova  olympijské 
zimné hry, tentoraz vo kanadskom Vancouvri. Verím, že 
našim športovcom a ich sprievodu budú, okrem nás doma, 
vytvára  podporné prostredie i mnohí potomkovia 
vys ahovalcov zo Slovenska. A že medzi ví aznými 
jednotlivcami a možno aj družstvami sa najlepší postarajú, 
aby na olympijskom štadióne zaznievala aj slovenská 
hymna. 

 
Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

 
 
 

 
Závery ekonomického fóra 2010 v Davose. 

 
Pä d ové podujatie v Davose pod heslom Zlepši  svet: 
Premyslie , prepracova , prebudova  prilákalo okolo 2500 

popredných politikov, ekonómov a 
iných osobností z viac ako 90 krajín 
sveta vrátane 30 prezidentov a 
premiérov. Zarážajúca je v tejto 
súvislosti neú as  amerického 
prezidenta Baracka Obamu, ktorý 
mohol využi  túto príležitos , aby 
získal podporu pre svoje plány 
regulácie bankového sektora. Slabé 
zastúpenie USA pod a niektorých médií odráža celkovú 
atmosféru tohtoro ného zasadania, ktorú charakterizujú 
slovom bezradnos .  
Rozhovory v Davose otvoril francúzsky prezident Nicolas 
Sarkozy, ktorý pri svojom nástupe do funkcie prezidenta 
s uboval zavies  do Francúzska viac vo ného trhu, ale od 
vypuknutia krízy vyznáva tradi né francúzsky etatizmus 
zmenený do podoby "morálneho kapitalizmu". alšími 
úvodnými re níkmi boli juhokórejský prezident I Mjong-
bak, ktorý tento rok predsedá skupine G20, a kanadský 
premiér Stephen Harper, predsedajúci G7/G8. 
 Bankárov bolo v tohtoro nom Davose menej ako inokedy. 
Menej sa chceli predvádza  na zjazdovkách a v družných 
rozhovoroch s celebritami a viac diskutovali o plánoch 
reforiem. Na programe rokovania v hospodárskej a 
finan nej oblasti bolo, ako reformova  bankový a finan ný 
sektor, aby sa predišlo alším finan ným krízam, ktoré 
vznikli z úverovej a investi nej horú ky. alším nemenej 
dôležitým bolo, ako zabráni   nebezpe enstvu štátnych 
bankrotov krajín ako sú Grécko a alších, ktorých 
zadlženos  prudko vzrástla v dôsledku recesie a štedrých 
vládnych výdavkov na podporu ekonomiky a záchranu 
bánk.  
Pod a denníka Financial Times sa množstvo šéfov 
popredných amerických bánk snažilo v Davose lobova  
proti dramatickým plánom amerického prezidenta Baracka 
Obamu na reformu bankovníctva. Obamovi pod a 
komentárov agentúr po ažkej porážke v dopl ovacích 
vo bách do Senátu zrejme nezostalo ni  iného ako 
odštartova  populistickú kampa  proti bankám, ktorým 
chce okrem mimoriadneho zda ovania zakáza  
obchodovanie na vlastný  ú et a alšie rizikové aktivity. 
Obama zostal doma, kde bude presadzova  vz a ujúcu sa 
reformu zdravotníctva, svoje plány na reformu bánk a 
programy podpory zamestnanosti, ktorej miera zostáva 
blízko štvr storo ného maxima okolo desiatich percent.  
 Aj medzi politikmi sa v Davose zišla trochu redšia 
ú as .Americká prítomnos  bola  oproti predošlým rokom 
obmedzená a najvyšším bol šéf Národnej ekonomickej rady 
Lawrence Summers. Bývalý prezident USA Bill Clinton  v 
Davose tentoraz nehovoril o ekonomike, ale o humanitárnej 
pomoci. Clinton bol Obamom ur ený ako osobitný 
splnomocnenec pre Haiti, ktoré postihlo ažké 
zemetrasenie. 
Svetové ekonomické fórum (WEF) sa skon ilo bez toho, 
aby prinieslo konkrétny plán na zastavenie alebo aspo  
spomalenie krízy svetového hospodárstva. Atmosféra na 
záver prestížneho pä d ového podujatia vo švaj iarskom 
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Davose bola rovnako pochmúrna ako na jeho za iatku. 
Svetoví politici, podnikatelia a experti sa zhodli na jednom: 
h bka krízy stále nie je známa a riešenia sú nedefinovate né, 
ale je potrebné urýchlene nie o podniknú .  
Ú astníci rokovaní sa preto aspo  zaviazali, že v najbližších 
týžd och odštartujú iniciatívu na prebudovanie globálneho 
finan ného systému. Uviedol to na záver stretnutia 
zakladate  fóra Klaus Schwab. "Iniciatíva má podporu 
takmer všetkých politických lídrov, ktorí sa stretnutia 
zú astnili," poznamenal. Pripomenul, že ani summit 
skupiny G20, ktorý sa uskuto ní 2. apríla v Londýne, 
samotný krízu nevyrieši.  
"K ú om k riešeniu je globálna spolupráca," skonštatoval 

Schwab a dodal, že kríza si vyžaduje reformu bankového 
systému, finan nej regulácie a riadenia podnikov.  
Okrem slova kríza sa na podujatí asto spomínalo ešte jedno 
slovo: protekcionizmus. Mnohé krajiny totiž závisia od 
exportu a prípadné zavedenie nových obmedzení, o akých 
uvažujú napríklad USA, by mohlo vyvola  svetovú 
obchodnú vojnu, o by celú situáciu ešte viac 
skomplikovalo.  
V Davose sa ve mi asto sklo ovalo aj slovo zmena. 
Sú asná kríza totiž ponúka aj jedine nú príležitos  na 
zmenu a prebudovanie hospodárstva a nefungujúcich 
finan ných a regula ných systémov. Pod a francúzskeho 
prezidenta je najvyšší as zasiahnu , ke že "globalizácia sa 
vymkla spod kontroly" nebude totiž možné predís  vzniku 
krízy "v budúcnosti, pokia  sa neodstránia nedostatky, ktoré 
sú kore om sú asných problémov". Potrebujeme nový 
Breton Woods, dodal na záver Sarkozy v narážke na 
pravidlá fungovania sú asného finan ného systému 
dohodnutého v USA v roku 1944. 
Stretnutie v Davose sa skon ilo v mierne optimistickom 
duchu, svetové špi ky sa síce zhodli na tom, že nevedia 
presne o robi , ale možno aj s využitím niektorých 
návrhov, ktoré odzneli na fóre sú odhodlaní vráti  
ekonomiku do normálnych ko ají už v roku 2010. 
 
                                                          Ing. Ondrej Bari , PhD. 
 
 

 
 

 
Vyhliadky na konfederáciu v Africkom rohu 

                                  ( 1. as  )    
 

 Africký roh je subregión, 
ktorý sa nachádza vo ve mi vysokých 
a asto neprístupných horských 
oblastiach na severe. Siaha aleko až 
do Adenského zálivu na východe , k 
Indickému oceánu na juhovýchode, ku 
Keni na juhu a k Sudánu na západe. 
Rozloha subregiónu Afrického 
rohu zaberá približne 1, 88 milióna 

km². V užšom ponímaní, predovšetkým, štyri krajiny – 

Eritrea, Etiópia, Džibutsko a Somálsko –  tvoria  
principiálnu as  Afrického rohu (vi  mapu dole). Ich 
spolo ná populácia je takmer 100 miliónov udí, ktorá 
pod a odhadov dosiahne o 15 rokov približne 150 miliónov 
udí. V širšom ponímaní Africký roh zah a aj Sudán, 

Ugandu a Ke u, avšak  tento lánok sa dotýka jeho užšej 
podoby.  
 
                                                 

 
 
 
 Africký roh je známy svojou bohatou africkou 
históriou a kultúrou zachytenou tiež v Biblii, Koráne 
a starých spisoch vrátane Faraónových a Grécko-rímskeho 
impéria.  Tento región mal dôležitý význam v stredoveku, 
svoju dôležitos  má aj v sú asnosti. Región bol vždy 
zásobár ou vody pre Níl, ležiaci ved a jednej 
z najvýznamnejších svetových  obchodných  ciest, ktorá 
spája prostredníctvom  erveného  mora a Stredozemné 
mora Západ s Arábiou, Indiou, ínou a s alekým 
východom.  
 Starí Egyp ania, ktorí poskytujú prvé svedectvo 
o regióne, vedeli o tomto subregióne dva podstatne fakty. 
Po prvé, Etiópske vyso iny boli vodnými zdrojmi Nílu, 
ktorého voda a bahno dávajú Egyptu vlastnú existenciu. Po 
druhé, as  subregiónu s nízkou a vyprahnutou krajinou 
smerom ku pobrežiu, ktorá sa rozprestiera od pobrežia 

erveného mora  k pobrežiu Eritrey, skrz priehlbiny 
v údoliach Etiópie smerom k Indickému oceánu na pobrežie 
Somálska, tvorí jadro krajiny Punt. Je to termín starých 
Egyp anov, odkia  faraóni získavali predmety nesmiernej 
hodnoty pre svoje modlitby a život. Pod a tohto sa hovorí 
o subregióne ako o bohatstve a dobru krajiny. Obchod 
medzi Africkým rohom a arabskými krajinami a Áziou 
prekvital tiež v stredoveku. Dominoval vývoz surovín 
akými sú slonovina, slonová kos , myrha, kadidlo a korenie, 
a v dovoze prevládali látky, me e a škorica. 
 Africký roh má bohaté prírodné zdroje vrátane 
oblastí po nohospodárstva, vody a energie. Je všeobecne 
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známe,  že až 85 % vôd rieky Níl, ktorá preteká Egyptom, 
pramení v Etiópii. Je to subregión, ktorý má prístavy 
v ervenom mori, Adenskom zálive a Indickom oceáne. Ak 
by sa rozvinulo po nohospodárstvo a vodné zdroje, región 
by sa mohol sta  obilnicou pre obrovské populáciu, ako aj 
pre mnohé medzinárodné spolo enstvá.  
 V blízkosti erveného mora sa Africký roh 
nachádza na jednej z najdôležitejších  námorných trás 
medzinárodného obchodu. Patri do subregionálneho 
obchodného spolo enstva východnej a južnej Afriky 
nazývaného COMESA. Blízkos  ropného arabského 
polostrova, rovnako aj prítomnos  Africkej únie,  
hospodárskej komisie pre Afriku, Medzinárodného úradu 
pre rozvoj (IGAD) a nieko ko alších domácich 
i medzinárodných mimovládnych organizácií, dávajú 
Africkému rohu strategický význam z h adiska  
geopolitického i medzinárodného.  
 Z rôznych prí in, najmä ni ivých ozbrojených 
konfliktov, vysokého výskytu HIV a AIDS, subregión v 
sú asnosti trpí vysokým stup om zaostalosti. Vysoká miera 
chudoby, hojné choroby a astý hlad sú dnes 
charakteristické pre Africký roh.  Trvalý mier a rýchly 
hospodársky  rozvoj by zaiste zvýšili životnú úrove  
v subregióne, ako aj rôzne výhody pre medzinárodné 
spolo enstvo v oblasti obchodu a globálnej bezpe nosti. 
Napriek mnohým zložitostiam, jedným zo spôsobov 
riešenia problémov Afrického rohu by mohlo by  
vytvorenie konfederácie v tomto subregióne. 
                Problémy a vyhliadky konfederácie v Africkom 
rohu. Vo všeobecnosti je konfederácia združenie 
zvrchovaných štátov, ktoré podliehajú istej moci 
v stanovených oblastiach. Štátom však zostávajú všetky 
ostatné právomoci a istý stupe  nezávislosti. lenovia 
spolupracujú v záležitostiach obrany a zahrani ných vecí.  
Môže sa zvola  fórum s cie om vyrieši  konflikty mierovou 
cestou. lenovia tiež využívajú výhody vo ného obchodu 
a obchodnej spolupráce v širšej oblasti. Konfederácia je 
teda krokom vpred k vyššej úrovni v politickom 
a obchodnom spojení, vrátane federácie. Štyri hore uvedené 
susediace krajiny v Africkom rohu majú blízke historické, 
kultúrne, strategické, ekonomické a politické vz ahy. Aj 
ke  vystupujú ako štyri oddelené štáty, v mnohých smeroch 
sú závislé jeden od druhého a navzájom si pomáhajú. Zatia  
o Etiópia je prírodnou prekážkou pre Džibuti, Eritreu 

a Somálsko do vnútrozemia, tieto tri štáty sú zase pre 
Etiópiu prístupové cesty k moru.  
 Pre históriu Afrického rohu boli bezpochyby 
typické nezhody, ktoré mali ni ivý dopad. Aj ke  existujú 
rôzne verzie týchto konfliktov z minulosti, všetko sa dialo 
kvôli ekonomickým a strategickým záujmom v sú ažení 
o tom, kto bude ma  kontrolu nad vzácnymi zdrojmi, 
a kvôli rivalite o nadvládu nad podriadenými oblas ami. 
Islamská konzervatívnos , by teraz mala by  zvažovaná ako 
nová hrozba pre mier, stabilitu a prosperitu Rohu. Napriek 
tomu, ak by tieto krajiny mali schopných lídrov, mohli by 
nadobudnú  potenciál dosta  sa zo závislosti a sta  sa 
spolupracujúcim prosperujúcimi lenmi subregiónu. Zatia  

o nápad so spolkom je chvályhodný, problémom ostávajú 
objektívne a subjektívne podmienky, ktoré nie sú dostato ne 
dobré, a žiadajú si zmeny v režimoch subregiónu. 
 Etiópia nemá vládu hodnú jej mena. Etióp ania 
netrpezlivo akajú na zosadenie menšinového režimu a jeho 
nahradenie režimom celoetiópskeho porozumenia a 
vlastenectva, ktorý je nerozdelite ný a demokratický. 
Somálsko už neexistuje ani ako štát. Džibuti musí zápasi  
s Afarskou a Isaskou rivalitou. V Eritrei zatia  vládne 
zákerná autokratická vláda a všetci utekajú z Asmarského 
režimu. Pohrani né vojny medzi Etiópiou a Eritreou si 
v rokoch 1998 až 2000 vyžiadali takmer stotisíc životov, 
situácia je však stále napätá. Medzi Etiópiou a Somálskom 
existovala vojna  od roku 2006 do 2009. Etiópia pôvodne 
zasahovala s pomocou USA za ú elom chráni  somálsku 
umiernenú do asnú vládu vo i moslimským 
fundamentalistom v zámienke, že sú prepojení 
s teroristickou al-Káidou v snahe rozšíri  Islam v Afrike. 
Neexistovali však hodnoverné dôkazy, ktoré by potvrdili 
tieto tvrdenia. Mnohí etiópski vojaci trpeli každodenné 
útoky - a pri najhoršom z nich lemovali ich m tvoly ulice 
hlavného mesta Mogadiša. To pripomína podobné udalosti, 
ke  USA zasahovali do krajiny v 90. rokoch minulého 
storo ia tak, ako bolo prezentované v slávnom filme Black 
Hawk Down. Na druhej strane Eritrea pomáhala islamským 
fundamentalistom. Vyzeralo to ako zástupná vojna medzi 
Etiópiou a Eritreou, ktoré ešte prednedávnom medzi sebou 
priamo bojovali. Preto sú stále obavy, že každú chví u 
môžu opä  vypuknú  nové ozbrojené konflikty medzi 
znepriatelenými krajinami.    
Je známe, že lídri tohto subregiónu nevychádzajú medzi 
sebou dobre. Aká konfederácia by sa teda dala vytvori  
v takejto situácii? alej je tu otázka normalizácie 
medzištátnych vz ahov, o rozhodne nie je malá a 
jednoduchá úloha. Napriek tomu, tento lánok navrhuje 
vybudovanie spolo nej infraštruktúry, ktorá by umožnila 
komunikáciu a obchod medzi týmito krajinami, aby sa 
mohli prerokováva  prípad od prípadu spolo né k ú ové i 
sporné otázky a dohody o spolupráci. Bolo by to dobré, 
pretože napríklad o je vhodné pre Eritreu a Etiópiu, by 
zase nemuselo by  vhodné pre Somálsko a Etiópiu. Mali by 
Etiópia a Eritrea vytvori  spolo ný trh? Mali by Džibuti 
a Etiópia ís  spolu do colnej únie? Ako je možný vo ný 
obchod medzi Somálskom a Etiópiou, v ktorom  by boli 
odstránené bariéry ako sú kvóty, poplatkové bariéry 
a diskriminujúce dane? Z tohto  poh adu by sa vrelo 
odporú alo založenie spolo nej inštitúcie pre Roh Afriky, 
ktorý by mohol riadi  výskum aj pri rozmanitosti iných 
otázok. Opatrenie na rozvoj spolupráce by tiež mohlo 
vytvori  možnosti pre politickú dohodu aj ke  by úžitok zo 
spolupráce, i ke  obmedzený ale dokázaný, mohol ma  iné 
výsledky. Plánovaná spolupráca by mohla zmierni  
vnútorné konflikty, zminimalizova  zásahy zvonka 
(obzvláš  islamský konzervativizmus/fundamentalizmus) 
v záležitostiach podriadených regiónov a vytvori  priaznivé 
podmienky na riešenie rôznych otázok podriadených 
regiónov, vrátane cezhrani ných problémov súvisiacich s 
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ko ovníctvom a neustálym suchom. Tiež to umožní 
rozšírenú mobilizáciu zdrojov pre rast a rozvoj. 
Jestvujú skuto ne silné kultúrne, ekonomické a  politické 
dôvody, aby sme považovali  Africký roh za jednotný 
región, ktorý nielenže má vnútroregionálne kultúrne väzby, 
najmä  v pohrani ných oblastiach, ale aj významné 
spolo né problémy siahajúce od sucha, opakujúcich sa 
hladomorov, zhoršovania životného prostredia, chudoby, 
chorôb až po politickú nestabilitu, o sú významné 
problémy, ktorých riešenie si vyžaduje centrálne kolektívne 
úsilie. 

Mgr. Getnet Tamene, PhD. 
vysokoškolský pedagóg na City University/VŠM 

v Bratislave. 
 
 
 

 
UNICEF a jeho postavenie vo svete 

 
             Druhá svetová vojna 
zanechala po sebe hrozné následky. 
Vä šina krajín ktoré sa na nej 
zú astnili, boli v ruinách. Hlad 
a materiálny nedostatok boli 
dôsledkami tohto vojnového 
konfliktu. Bolo nutné , aby svet  
za al budova  nový systém 
ekonomickej, politickej a sociálnej 
spolupráce, ktorý by bol schopný zabráni  vojnovým 
konfliktom. Na základe týchto požiadaviek 51  štátov na 
zakladajúcej  konferencii v San Franciscu 25.6.1945 prijali 
Chartu Spojených národov. Tá nadobudla platnos  
24.10.1945.1 Tak vznikla najuniverzálnejšia medzinárodná 
organizácia „Organizácia spojených národov“ OSN, ktorá 
nahradila medzivojnové „Spolo enstvo národov „ 
             Na následky vojny najviac trpeli deti.. Týkalo sa to 
hlavne deti v Európe, na Strednom Východe a v íne, kde 
trpeli hladom a chorobami.  OSN h adala spôsob ako toto 
utrpenie detí zmierni  a v kone nom dôsledku odstráni . Za 
týmto cie om Valné zhromaždenie  OSN rezolúciou 11. 
decembra 1946 založilo Mimoriadny medzinárodný fond na 
pomoc de om „ United Nations International Childrn´s 
Emergency Fund“ UNICEF.  
            Toto po iato né obdobie bolo charakteristické aj 
výraznou pomocou  UNICEF de om na území bývalého 

eskoslovenska., ktoré sa nieslo v znamení hesla „Jedlo pre 
Európu. eskoslovensko bolo kolískou nápadu  predáva  
poh adnice UNICEF a tak získa  vkusný a atraktívny zdroj 
prímov pre humanitárnu pomoc. Tento príbeh sa za al 
v malom eskom meste ku Rudolfov, kde UNICEF tiež 
rozde oval potraviny, lieky a oble enie. U ite  miestnej 
školy navrhol de om po akova  za pomoc vlastnoru ne 
nama ovanými obrázkami. Najkrajší obrázok, ktorý deti 
                                                           
1 Medzinárodné organizácia, Ing. Ladislav Lysák, Vydavate stvo 
Ekonóm 2001, str.29 

spolu s u ite om vybrali, nama ovala len sedemro ná Jitka 
Samková. Kresbe dala meno „Rados “ Tento obrázok bol 
v roku 1947 odovzdaný pracovníkom UNICEF v Prahe ako 
prejav v aky za poskytnutú pomoc. O aril ich nato ko, že 
sa ho rozhodli  použili ako predlohu pre viano nú 
poh adnicu. ou pripomenuli  celému svetu lásku a mier,  
ktorú svojou pomocou  vnášali do udských príbytkov. 
Narodil sa nový rok 1949 a s ním aj poh adnice UNICEF. 
Tie sa od tejto doby za ali predáva  po celom svete a stali 
sa významným finan ným zdrojom pre pomoc de om. Od 
roku 1949 do sú asnosti sa ich predalo približne 3,5 
miliardy. 
 
Takto vyzerala prvá poh adnica UNICEF, ktorá svojou 
myšlienkou dobila svet. 
 

 
    
         „Roku 1953 bol názov organizácie zúžený  na United 
Nations Children‘s Fund (Detský fond OSN), ale skratka 
UNICEF zostala.. Mandát sa rozšíril na pomoc de om 
z rozvojových krajín, ktorí žijú v extrémnej chudobe. 

alším z jeho poslaním sa stalo propagova  a ochra ova  
práva detí na celom svete. Fond  sa stal stálou agentúrou 
OSN.“2          
               V pä desiatych rokoch  sa UNICEF sústre uje na 
kontrolu a boj proti i chorobám ako krivica, trachoma a 
tuberkulóza. Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou 
/WHO/ realizuje celosvetovú kampa  na odstránenie 
malárie. Táto choroba bola v tejto dobe naj astejšou 
prí inou úmrtnosti deti. Podarilo sa ich zachráni  tisíce, no 
základný ciel kampane – jej odstránenie sa nepodarilo 
naplni . UNICEF svojou skuto nou každodennou pomocou 
ohrozeným de om na celom svete pochopil nutnos  
komplexného riešenia tohto stavu. Preto zohral aj 
rozhodujúcu úlohu pri prijímaní „Deklarácii práv die a a“ 
(Declaration of the Rights of the Child) Tento dokument 
prijalo Valné zhromaždenie OSN 20.11. 1959  a položilo 

                                                           
2 Medzinárodné organizácia, Ing. Ladislav Lysák, Vydavate stvo 
Ekonóm 2001, str.70 
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základ neskoršiemu „Dohovoru o právach die a a.“  
Dokument obsahoval:3 
 
1. Právo na rovnos  bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, 
postavenia 
2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj 
3. Právo na meno a štátnu príslušnos  
4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby 
5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo 
sociálnom postihnutí 
6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivos  
7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie 
8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc 
9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutos ou a 
využívaním 
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v 
duchu znášanlivosti, mieru a bratstva 
 
             Šes desiate roky dvadsiateho storo ia sú rokmi 
sústredenia pomoci na zabezpe enie zdravia detí 
a rozširovania svoje  pôsobnosti. Pracovnici UNICEF sú si 
vedomí, že zdravie má priamu súvislos  s vedomos ami od 
najútlejšieho veku. Tie sa postupne prejavia na zvyšovaní 
životnej úrovne. Do rozvojového sveta  a do krajín, ktoré 
získali nezávislos  posiela u ite ov a poskytuje pre školy 
materiálne vybavenie. Toto úsilie bolo výrazne ocenené 
svetovou verejnos ou. Zástupcovia UNICEF si v Oslo roku 
1965 prevzali Nobelovu cenu za mier.  Cena potvrdila, že 
pomoc de om nepozná hraníc. Žiadnu úlohu pri nej nehrá 
rasa, presved enie, národnos , náboženstvo ani politická 
príslušnos . 
           Sedemdesiate roky  sú pozna ené intenzívnou 
pomocou de om tretieho sveta. Táto pozornos  nadobúda 
na intenzite, ke  Valné zhromaždenie OSN vyhlasuje 
r.1979 za Medzinárodný rok die a a a poveruje UNICEF , 
aby prevzal na seba vedúce postavenie pre koordináciu 
aktivít v prospech detí. V tomto roku za ala pod jeho 
vedením pracova  skupina autorov na návrhu právne 
záväzného dokumentu - Dohovoru o právach die a a.  
          alšie aktivity, ktoré UNICEF v prospech detí 
rozbehol boli zásadného charakteru a mali výrazný vplyv na 
zlepšenie  zdravotného stavu svetovej detskej populácie. 
Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou sa podie al 
na vypracovaní dokumentu pod názvom „Medzinárodný 
kódex o marketingu náhrad materského mlieka“ V roku 
1981 bol tento dokument prijatý Svetovým zdravotníckym 
zhromaždením /WHA/ Cie om tohto dokumentu bola 
ochrana zdravia detí  formou podpory doj enia. Mal chráni  
matky proti agresívnej reklame firiem vyrábajúcich umelé 
mlieka. Táto agresívna reklama sa prejavila v niektorých 
krajinách ústupom doj enia s následným dopadom na 
zdravotný stav detí.  UNICEF v tomto období pochopil, že 
je nutné komplexne a jednoduchým riešením zníži  mieru 
detskej úmrtnosti. Medzi tieto riešenia patrilo doj enie, 
                                                           
3 Deklarácia práv detí – Ob ianska náuka, Etická výchova, Mgr. 
Gabriela Kašáková, 2005 

o kovanie a hlavne komplexný prístup 
pri zvyšovaní životnej úrovne 
najslabších sociálnych skupín 
v ktorých sa tieto  deti nachádzali  vo 
všetkých krajinách. Poznatky ako 
chráni  ženy a deti tretieho sveta pred 
ekonomickými reformami 
realizovaných s cie om zníži  národne 
dlhy týchto krajín, prezentoval 
UNICEF v roku 1987 v štúdii  „Reformy s udskou tvárou“ 
                 Toto jeho úsilie za lepší život detí na tejto planéte 
vyvrcholilo na pôde OSN  20.11.1989. Valné zhromaždenie 
schválilo „Dohovor o právach die a a“. (Convention on the 
Rights of the Child) Tento dokument sa stal základným 
udsko-právnym dokumentom a najširšie akceptovanou 

normou medzinárodného práva vo svete. Štáty, ktoré tento 
dokument podpísali deklarovali v l. 2 svoj vz ah k de om:  
„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa 
zaväzujú rešpektova  a zabezpe i  práva stanovené týmto 
Dohovorom každému die a u, ktoré je pod ich jurisdikciou, 
bez akejko vek diskriminácie pod a rasy, farby pokožky, 
pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného 
zmýš ania, národnostného, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, 
rodu a iného postavenia die a a alebo jeho rodi ov, alebo 
zákonných zástupcov.“ 4 
              UNICEF bol spoluorganizátorom aj alšej akcie, 
ktorá sa na pôde OSN organizovala. 30.9.1990 sa na 
Svetovom summite pre detí v New Yorku stretli zástupcovia 
159 štátov. Prijali 10 bodový program, v ktorom sa vlády 
zaviazali vytvori  do roku 2000 dôstojné podmienky pre 
život detí na všetkých kontinentoch. Sú as ou týchto 
záväzkov bolo  prijatie Svetovej deklarácia a Ak ného 
plánu. 
              Na tomto summite podpísala Dohovor o právach 
die a a aj  eská a Slovenská Federatívna Republika. 
Dohovor nadobudol platnos   v súlade so svojim lánkom 
49 ods. 2 d om 6. februára1991. Po zániku eskoslovenska 
1.1.2003 prešli tieto záväzky na  Slovenskú republiku 
a eskú republiku. V tom istom roku vznikol na Slovensku  
Slovenský výbor pre UNICEF, ktorý sa stal jednou 
s nástupnických organizácii eského a Slovenského výboru 
pre UNICEF. 
              Devä desiate roky sa niesli v znamení snahy 
realizova  záväzky zo Svetového summitu pre detí 
a Dohovoru o právach die a a. V roku 1995 prijalo vyše sto 
krajín na realizáciu týchto záväzkov národné plány aktivít.  
Vojna na Balkáne, ale aj v iných astiach sveta prirodzene 
zapojila UNICEF do aktivít, ktoré zmier ovali následky 
vojny na de och. V tom istom roku bola za jeho  podpory 
vypracovaná správa „Machel Report“ (Vplyv ozbrojených 
konfliktov na deti). 
             Za iatkom nového tisícro ia  UNICEF vyvíjal 
aktivity, aby sa záväzky štátov prijatých za iatkom 
                                                           
4 http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-o-pravach-
dietata/dohovor-o-pravach-dietata-3.html 
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devä desiatych rokov zhodnotili. V roku 2002 bolo týmto 
záväzkom venované Mimoriadne valné zhromaždenie OSN 
v New Yorku. Po preskúmaní národných správ jeho 
ú astníci prijali dokument Svet vhodný pre deti (World Fit 
for Children), ktorý je víziou na obdobie 10 - 15 rokov. Má 
sa sta  základom pre tvorbu národných ak ných plánov pre 
deti.  
            20 rokov od prijatia „Dohovoru o právach die a a“ 
je obdobím intenzívnej pomoci de om, Každé die a, ktoré 
nemôže ži  a prežíva  plnohodnotný život by sa malo sta  
stredobodom pozornosti UNICEF. Globalizácia sveta, 
finan ná kríza, ale aj neustávajúce konflikty, žia  
potvrdzujú, že pre plnohodnotný život detí na tejto planéte 
bude musie  svet spolu s UNICEF urobi  ešte ve mi ve a. 
 

Ing. František Vojtech, PhD. 
Doc. PhDr. Olga Bo áková, PhD. 

 
 
 
   

 
Tjalling C. Koopmans 

 
 Vážení itatelia, v posledých dvoch íslach Silo iar 
(11/2009 a 12/2009) sme Vám priniesli informáciu o teórii 
optimálneho využitia zdrojov, na ktorej pracovali nezávisle 
na sebe dvaja ekonómovia, ktorí v roku 1975 za svoju prácu 
získali Nobelovu cenu za ekonómiu – L. Kantorovi  a T. 
Koopmans. V tomto ísle si bližšie predstavíme druhého 
z nich – T. Koopmansa. 
 T. Koopmans sa narodil v roku 1910 v Gravenlande 
v Holandsku, zomrel v roku 1985. Obaja rodi ia pôsobili 
ako u itelia, otec bol riadite om školy. Vo veku 14 rokov 
získal najmladší syn, Tjalling, štipendium na St. 
Geertruidsleen Wijmbritseradeel, ktorá podporovala 
Koopmansa v štúdiu až do veku 26 rokov. Ke  mal 17, 
za al navštevova  univerzitu v Utrechte. Po as prvých troch 
rokov štúdia sa zaoberal, podobne ako Kantorovi  (pozri 
12/2009), matematikou, predovšetkým analýzou 
a geometriou. Po as štúdia sa pohrával aj s myšlienkou 
zmeni  obor štúdia na psychiatriu, ale nakoniec zostal pri 
matematike. V roku 1930 sa za al zaobera  teoretickou 
fyzikou, v podstate kompromisom medzi jeho štúdiom 
matematiky, ktorá mohla nájs  v tomto obore využitie 
a Koopmansovou túžbou po štúdiu nie oho, o je bližšie 
reálnemu životu. Za iatkom 30. rokov došlo k Ve kej 
hospodárskej kríze, ktorá dala podnet pre mladého 
Koopmansa, aby sa za al venova  aj ekonómii. Prvou 
knihou, ktorú na túto tému pre ítal bol Marxov „Kapitál“. 
V roku 1933 sa za ala formova  matematická ekonómia 
v Amsterdame pod vedením budúceho prvého nosite a 
Nobelovej ceny za ekonómiu J. Tinbergena (bližšie pozri 
3/2004). Koopmans sa stal jedným z lenov Tinbergenovho 
tímu. Za al sa tiež venova  ekonometrii a štatistike. Pre 
svoju dizerta nú prácu si zvolil tému matematickej 
štatistiky zameranú na aplikáciu v ekonometrii. V roku 

1935 strávil 4 mesiace v nórskom Oslo, kde sa stretol 
s alším prvým laureátom R. Frischom (bližšie pozri 
2/2004). 
 Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa Koopmans 
spolu s manželkou a malou dcérou pres ahovali do USA, 
kde pôsobil ako štatistik pre Britskú obchodnú dopravnú 
misiu vo Washingtone. Hlavnou úlohou bola optimalizácia 
trás námorných obchodných lodí, pri ktorej využil lineárne 
programovanie. V roku 1955 za al pôsobi  Koopmans na 
univerzite v Yale, kde sa venoval predovšetkým optimálnej 
alokácii v ase, neskôr sa za al venova  aplikácii techniky 
optimalizácie v oblasti zásobovania energiou. 
 

Redakcia 
 
 
 

 
Návrhy na zlepšenie cezhrani nej spolupráce v oblasti 

cestovného ruchu 
 
Bratislava má oproti iným európskym metropolám 
špecifickú polohu. Leží na hraniciach Slovenska s dvoma 
európskymi štátmi – s Rakúskom a Ma arskom. Táto 
poloha spôsobuje jeden extrém, kde z centra Bratislavy je 
do najbližších miest v Rakúsku a Ma arsku kratšia 
vzdialenos  ako do niektorých mestských astí na území 
mesta. Obyvatelia týchto obcí  majú za službami bližšie do 
Bratislavy ako ku svojim centrálnym obciam a naopak, 
obyvatelia Bratislavy využívajú možnosti na bývanie 
v týchto obciach, o je v sú asnosti znásobené za lenením 
Slovenska, Rakúska a Ma arska do Schengenu. Tento 
priestor „bez hraníc“ rozširuje vzájomné cestovanie medzi 
Bratislavou a týmito obcami.5 
Od 21. 12. 2007 je možné štátne hranice prekra ova  aj 
mimo oficiálnych hrani ných prechodov (teda napr. aj cez 
lesné i po né cesty). Petržalskú lokalitu Kop any 
s rakúskou obcou Kittsee spája pomerne úzka asfaltová 
cesta. Mimochodom, Kittsee znamená v slovenskom 
preklade Kop any, teda táto cesta vedie z Kop ian do 
Kop ian.  Do 21. 12. 2007 boli na tejto ceste zátarasy 
a hliadkujúci rakúski vojaci. Pripomíname však povinnos  
nosi  so sebou ob iansky preukaz aj pri cestách v rámci 
schengenského priestoru. Ako príklad poslúži prvý de  
premávky medzinárodnej autobusovej linky . 901 
z Bratislavy do Hainburgu (21. 3. 2009), kedy rakúski 
policajti kontrolovali autobusy. Cestujúcich, ktorí nemali so 
sebou ob iansky preukaz alebo pas, poslali spä  na 
Slovensko. 
Od zastávky bratislavskej MHD linky . 80 v petržalských 
Kop anoch po námestie v strede obce Kittsee sú to cca 3 
km pešo po rovine, o pod a našich skúseností zodpovedá 
40 minútam rezkej pešej chôdze. Táto cesta (Kop ianska ul. 
                                                           
5http://www.bratislava.sk/MsZ/Archiv/MsZ_09_01_29/Bod_11/U
zn_msz_rajka.doc  
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plynulo sa napájajúca na Pressburger Strasse) je však 
v sú asnosti prístupná iba pre peších, cyklistov 
a po nohospodárske vozidlá. Autá musia ís  
nieko kokilometrovou obchádzkou cez hrani ný prechod 
Jarovce – Kittsee alebo cez hrani ný prechod Petržalka - 
Berg. V budúcnosti je v pláne rekonštrukcia tejto cesty 
a možno aj sprístupnenie pre osobné motorové vozidlá. Pre 
nedisciplinovaných vodi ov je však prístupná už 
v sú asnosti... Možno tadia  bude v budúcnosti premáva  aj 
autobusová linka spájajúca Petržalku s Kittsee. 
Obec Kittsee má približne 2000 obyvate ov a patrí do 
rakúskej spolkovej krajiny Burgendland, okres Neusiedl am 
See. V posledných rokoch sa tam pres ahovalo aj viacero 
Slovákov. Je známa v aka rozsiahlemu po tu odrôd 
marhú . Nachádza sa tam zámok s parkom, 2 supermarkety, 
zopár menších obchodov, lekáre , banka, pošta, podniková 
predaj a okoládovne i (viacerými Slovákmi ob úbené) 
LOTTO.  
Kittsee rozvíja spoluprácu s Bratislavou na rôznych 
úrovniach už nieko ko rokov. Odpadové vody sa istia na 
slovenskej strane, základnú školu zas navštevuje nieko ko 
žiakov zo Slovenska. Za zaujímavé ešte považujeme, že tam 
uvažujú o za lenení „zeleného koridoru“ do územného 
plánu obce. Tento pás by zamedzil rozrastaniu najvä šieho 
bratislavského sídliska Petržalka, ktorého paneláky majú 
obyvatelia Kittsee na doh ad.  
Podobná asfaltová cesta cez polia vedie aj do Ma arska. 
Spája bratislavskú mestskú as  unovo s cca 3 km 
vzdialenou ma arskou obcou Rajka nachádzajúcu sa v župe 
Gyor – Moson – Šopro  v obvode Mosonmagyaróvár. Táto 
cesta je prístupná aj pre osobné autá a známa je pod názvom 
Dederónsky priechod. V minulosti tam istý as bol aj 
hrani ný prechod slúžiaci na od ah enie prechodu Rusovce 
– Rajka. Po tejto ceste by v priebehu roku 2010 mala za a  
premáva  medzinárodná autobusová linka . 801, ktorá má 
by  vo výraznej miere financovaná v rámci Programu 
cezhrani nej spolupráce Slovenská republika – Ma arská 
republika 2007 – 2013 z prostriedkov ERDF (Európsky 
fond regionálneho rozvoja) a štátneho rozpo tu SR. Stane sa 
sú as ou Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). 
Obec Rajka má približne 2500 obyvate ov a, podobne ako 
v Kittsee, tam žije viacero Slovákov, je tam supermarket, 
pošta i LOTTO. Za zmienku tiež stojí kompletné pokrytie 
slovenskými mobilnými sie ami i rozhlasovým a 
televíznym signálom z bratislavského vysiela a Kamzík.  
       V nasledujúcich riadkoch sa vrátime k Rakúsku. 
Z turisticky navštevovaného nábrežia v bratislavskej 
mestskej asti Devín pri sútoku riek Dunaj a Morava je „na 
dohodenie kame om“ zalesnený výbežok nachádzajúci sa 
na rakúskej strane. Za bývalého režimu tam chodili 

slovenskí emigranti. Na tomto mieste si vieme predstavi  
nejaké lodi ky i lnky pre turistov alebo lávku. Do 
najbližšej rakúskej obce Markthof sú to odtia to po po nej 
ceste približne 2 – 3 km. 
      Z Devína je to však cez Dunaj ne aleko aj do rakúskej 
osady Jagerhaus Siedlung patriacej pravdepodobne pod 
meste ko Hainburg. Práve do neho ku nemocnici sa odtia  
po asfaltovej ceste dá dosta . Pri Jagerhaus Siedlungu je 
možné navštívi  Národný park Dunajské luhy, golfový 
klub, ran  s ko mi i podnik s ob erstvením. Sem by sme si 
vedeli predstavi  premáva  z Devína nejakú malú kompu. 
Teraz sa presunieme alej smerom na severozápad. Rieka 
rozde uje -  most spája. Z rozhodujúcich investi ných 
zámerov z h adiska rozvoja potrieb turizmu spomenieme 
vybudovanie mosta cez rieku Moravu z Devínskej Novej 
Vsi do 2 km vzdialenej rakúskej obce Schlosshof 
nachádzajúcej sa v spolkovej krajine Dolné Rakúsko.  
Kvôli zachovaniu jedine ného prírodného prostredia nivy 
rieky Morava to bude iba lávka pre peších a cyklistov, ale 
v núdzovom prípade unesie aj záchranné vozidlá. Vyrastie 
na mieste pôvodného mosta, ktorý fungoval do roku 1945. 
Každá strana zaplatí za práce na svojom území, teda do 
polovice rieky Moravy. Celý projekt vrátane cyklotrás by 
mal by  dokon ený do roku 2011. V obci sa nachádza 
zámok Schlosshof s rozsiahlymi barokovými záhradami 
a zoologickou záhradou.  
     Z Devínskej Novej Vsi do Rakúska však už jeden most 
vedie. Vznikol ešte za Rakúsko-Uhorska. V roku 1945 ho 
pri ústupe do vzduchu vyhodili fašisti a v decembri 1961 
bol nanovo postavený. Re  je o železni nom moste 
spájajúcom Devínsku Novú Ves s rakúskym meste kom 
Marchegg. Tento most nás zaujal tým, že sa cez neho nedá 
ís  ani autom, ani na bicykli a ani pešo, pretože nemá ani 
chodník. Vedie po om iba jednoko ajná železni ná tra . 
        Na záver sa dostávame do najzápadnejšej obce na 
Slovensku – do Záhorskej Vsi. Tam má do roku 2014 
vyrás  cestný most, ktorý ju spojí s rakúskom obcou 
Angern. V sú asnosti Záhorskú Ves s Angernom spája 
kompa, ktorá je však najmenej 2 mesiace v roku kvôli 
zvýšenej hladine rieky Morava mimo prevádzky. Mimo 
prevádzky je vtedy aj jednopruhový most spájajúci 
Moravský Svätý Ján s rakúskou obcou Hohenau. Aj most 
spájajúci Záhorskú Ves a Angern už v minulosti existoval. 
V roku 1947 ho zboril nebezpe ný adovec, ale aj rastúca 
železná opona. 

Bc. Peter Ondrušek 
Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vz ahov  
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