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Úvodné slovo
Tohtoroþný krátky mesiac
bude
poznaþený
tlmením
katastrofických
predpovedí
o dlhotrvajúcej – desaĢ a viac roþnej
globálnej kríze. Odvíja sa to od
þiastoþného výdychu po veĐmi štedrej
podpore bankovej oligarchie zo strany
štátu (daĖových poplatníkov v centre
svetového biznisu. No rovnako sú už zreteĐné náznaky
revitalizácie niektorých þastí ekonomiky u nás. Podobne
ako v ćalších štátoch postihnutých krízou, sa pociĢuje isté
oživovanie hospodárstva aj spoloþenského života... A þo je
najdôležitejšie, ožíva priemysel a s ním, ako-tak sa môže
likvidovaĢ aj najväþšia pliaga, ktorú zasiala kríza – k 400
tisícom stúpajúca nezamestnanosĢ. Tá však naćalej trápi
predovšetkým okrajové þasti a stredné Slovensko. Tu by sa
mala koncentrovaĢ pozornosĢ a úþinné kroky nielen vládnej
koalície, ale všetkých, ktorí to myslia so Slovenskom a jeho
obþanmi úprimne. Tým skôr, že veĐké voĐby klopú na
dvere.
NeĐahkému
procesu
revitalizácie
svetovej
ekonomiky bolo venované aj tohtoroþné rokovanie svetovej
hospodárskej,
vedecko-výskumnej,
politickej
aj
spoloþenskej elity V Davose. Potvrdili sa naše, aj v
SILOýIARACH
zdôrazĖované výzvy, aby sa naši
ekonómovia aj politici aktívne na týchto podujatiach
zúþastĖovali a, hlavne, cenné poznatky z týchto podujatí,
starostlivo koncipovaných zakladateĐom Svetového
ekonomického fóra Prof. Klausom Schwabom, snažili sa
transponovaĢ 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 Đudských zdrojov.
V polovici februára budeme sledovaĢ olympijské
zimné hry, tentoraz vo kanadskom Vancouvri. Verím, že
našim športovcom a ich sprievodu budú, okrem nás doma,
vytváraĢ podporné prostredie i mnohí potomkovia
vysĢahovalcov zo Slovenska. A že medzi víĢaznými
jednotlivcami a možno aj družstvami sa najlepší postarajú,
aby na olympijskom štadióne zaznievala aj slovenská
hymna.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Rezervované pre makroekonomiku
Závery ekonomického fóra 2010 v Davose.
PäĢdĖové podujatie v Davose pod heslom ZlepšiĢ svet:
PremyslieĢ, prepracovaĢ, prebudovaĢ 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
neúþasĢ
amerického
prezidenta Baracka Obamu, ktorý
mohol využiĢ túto príležitosĢ, aby
získal podporu pre svoje plány
regulácie bankového sektora. Slabé
zastúpenie USA podĐa niektorých médií odráža celkovú
atmosféru tohtoroþného zasadania, ktorú charakterizujú
slovom bezradnosĢ.
Rozhovory v Davose otvoril francúzsky prezident Nicolas
Sarkozy, ktorý pri svojom nástupe do funkcie prezidenta
sĐuboval zaviesĢ do Francúzska viac voĐného trhu, ale od
vypuknutia krízy vyznáva tradiþné francúzsky etatizmus
zmenený do podoby "morálneho kapitalizmu". Ćalšími
úvodnými reþníkmi boli juhokórejský prezident I Mjongbak, ktorý tento rok predsedá skupine G20, a kanadský
premiér Stephen Harper, predsedajúci G7/G8.
Bankárov bolo v tohtoroþnom Davose menej ako inokedy.
Menej sa chceli predvádzaĢ na zjazdovkách a v družných
rozhovoroch s celebritami a viac diskutovali o plánoch
reforiem. Na programe rokovania v hospodárskej a
finanþnej oblasti bolo, ako reformovaĢ bankový a finanþný
sektor, aby sa predišlo ćalším finanþným krízam, ktoré
vznikli z úverovej a investiþnej horúþky. Ćalším nemenej
dôležitým bolo, ako zabrániĢ nebezpeþenstvu štátnych
bankrotov krajín ako sú Grécko a ćalších, ktorých
zadlženosĢ prudko vzrástla v dôsledku recesie a štedrých
vládnych výdavkov na podporu ekonomiky a záchranu
bánk.
PodĐa denníka Financial Times sa množstvo šéfov
popredných amerických bánk snažilo v Davose lobovaĢ
proti dramatickým plánom amerického prezidenta Baracka
Obamu na reformu bankovníctva. Obamovi podĐa
komentárov agentúr po Ģažkej porážke v doplĖovacích
voĐbách do Senátu zrejme nezostalo niþ iného ako
odštartovaĢ populistickú kampaĖ proti bankám, ktorým
chce
okrem
mimoriadneho
zdaĖovania
zakázaĢ
obchodovanie na vlastný úþet a ćalšie rizikové aktivity.
Obama zostal doma, kde bude presadzovaĢ vzćaĐujúcu sa
reformu zdravotníctva, svoje plány na reformu bánk a
programy podpory zamestnanosti, ktorej miera zostáva
blízko štvrĢstoroþného maxima okolo desiatich percent.
Aj medzi politikmi sa v Davose zišla trochu redšia
úþasĢ.Americká prítomnosĢ 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 urþený ako osobitný
splnomocnenec pre Haiti, ktoré postihlo Ģažké
zemetrasenie.
Svetové ekonomické fórum (WEF) sa skonþilo bez toho,
aby prinieslo konkrétny plán na zastavenie alebo aspoĖ
spomalenie krízy svetového hospodárstva. Atmosféra na
záver prestížneho päĢdĖového podujatia vo švajþiarskom
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Davose bola rovnako pochmúrna ako na jeho zaþiatku.
Svetoví politici, podnikatelia a experti sa zhodli na jednom:
hĎbka krízy stále nie je známa a riešenia sú nedefinovateĐné,
ale je potrebné urýchlene nieþo podniknúĢ.
Úþastníci rokovaní sa preto aspoĖ zaviazali, že v najbližších
týždĖoch odštartujú iniciatívu na prebudovanie globálneho
finanþného systému. Uviedol to na záver stretnutia
zakladateĐ fóra Klaus Schwab. "Iniciatíva má podporu
takmer všetkých politických lídrov, ktorí sa stretnutia
zúþastnili," poznamenal. Pripomenul, že ani summit
skupiny G20, ktorý sa uskutoþní 2. apríla v Londýne,
samotný krízu nevyrieši.
"KĐúþom k riešeniu je globálna spolupráca," skonštatoval
Schwab a dodal, že kríza si vyžaduje reformu bankového
systému, finanþnej regulácie a riadenia podnikov.
Okrem slova kríza sa na podujatí þasto spomínalo ešte jedno
slovo: protekcionizmus. Mnohé krajiny totiž závisia od
exportu a prípadné zavedenie nových obmedzení, o akých
uvažujú napríklad USA, by mohlo vyvolaĢ svetovú
obchodnú vojnu, þo by celú situáciu ešte viac
skomplikovalo.
V Davose sa veĐmi þasto skloĖovalo aj slovo zmena.
Súþasná kríza totiž ponúka aj jedineþnú príležitosĢ na
zmenu a prebudovanie hospodárstva a nefungujúcich
finanþných a regulaþných systémov. PodĐa francúzskeho
prezidenta je najvyšší þas zasiahnuĢ, kećže "globalizácia sa
vymkla spod kontroly" nebude totiž možné predísĢ vzniku
krízy "v budúcnosti, pokiaĐ sa neodstránia nedostatky, ktoré
sú koreĖom súþasných problémov". Potrebujeme nový
Breton Woods, dodal na záver Sarkozy v narážke na
pravidlá fungovania súþasného finanþného systému
dohodnutého v USA v roku 1944.
Stretnutie v Davose sa skonþilo v mierne optimistickom
duchu, svetové špiþky sa síce zhodli na tom, že nevedia
presne þo robiĢ, ale možno aj s využitím niektorých
návrhov, ktoré odzneli na fóre sú odhodlaní vrátiĢ
ekonomiku do normálnych koĐají už v roku 2010.
Ing. Ondrej Bariþ, PhD.
Medzinárodné ekonomické vzĢahy
Vyhliadky na konfederáciu v Africkom rohu
( 1. þasĢ )
Africký roh je subregión,
ktorý sa nachádza vo veĐmi vysokých
a þasto
neprístupných
horských
oblastiach na severe. Siaha ćaleko 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 þasĢ Afrického rohu (vić mapu dole). Ich
spoloþná populácia je takmer 100 miliónov Đudí, ktorá
podĐa odhadov dosiahne o 15 rokov približne 150 miliónov
Đudí. V širšom ponímaní Africký roh zahĚĖa aj Sudán,
Ugandu a KeĖu, avšak tento þlánok sa dotýka jeho užšej
podoby.

Africky roh

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 dôležitosĢ má aj v súþasnosti. Región bol vždy
zásobárĖou vody pre Níl, ležiaci vedĐa jednej
z najvýznamnejších svetových obchodných ciest, ktorá
spája prostredníctvom ýerveného mora a Stredozemné
mora Západ s Arábiou, Indiou, ýínou a s Ćalekým
východom.
Starí EgypĢania, ktorí poskytujú prvé svedectvo
o regióne, vedeli o tomto subregióne dva podstatne fakty.
Po prvé, Etiópske vysoþiny boli vodnými zdrojmi Nílu,
ktorého voda a bahno dávajú Egyptu vlastnú existenciu. Po
druhé, þasĢ subregiónu s nízkou a vyprahnutou krajinou
smerom ku pobrežiu, ktorá sa rozprestiera od pobrežia
ýerveného mora k pobrežiu Eritrey, skrz priehlbiny
v údoliach Etiópie smerom k Indickému oceánu na pobrežie
Somálska, tvorí jadro krajiny Punt. Je to termín starých
EgypĢanov, odkiaĐ faraóni získavali predmety nesmiernej
hodnoty pre svoje modlitby a život. PodĐa 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 kosĢ, myrha, kadidlo a korenie,
a v dovoze prevládali látky, meþe a škorica.
Africký roh má bohaté prírodné zdroje vrátane
oblastí poĐnohospodárstva, 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 ýervenom mori, Adenskom zálive a Indickom oceáne. Ak
by sa rozvinulo poĐnohospodárstvo a vodné zdroje, región
by sa mohol staĢ obilnicou pre obrovské populáciu, ako aj
pre mnohé medzinárodné spoloþenstvá.
V blízkosti ýerveného mora sa Africký roh
nachádza na jednej z najdôležitejších námorných trás
medzinárodného obchodu. Patri do subregionálneho
obchodného spoloþenstva východnej a južnej Afriky
nazývaného COMESA. BlízkosĢ ropného arabského
polostrova, rovnako aj prítomnosĢ Africkej únie,
hospodárskej komisie pre Afriku, Medzinárodného úradu
pre rozvoj (IGAD) a niekoĐko ćalších domácich
i medzinárodných mimovládnych organizácií, dávajú
Africkému
rohu
strategický
význam
z hĐadiska
geopolitického i medzinárodného.
Z rôznych príþin, najmä niþivých ozbrojených
konfliktov, vysokého výskytu HIV a AIDS, subregión v
súþasnosti trpí vysokým stupĖom zaostalosti. Vysoká miera
chudoby, hojné choroby a þastý hlad sú dnes
charakteristické pre Africký roh. Trvalý mier a rýchly
hospodársky rozvoj by zaiste zvýšili životnú úroveĖ
v subregióne, ako aj rôzne výhody pre medzinárodné
spoloþenstvo v oblasti obchodu a globálnej bezpeþnosti.
Napriek mnohým zložitostiam, jedným zo spôsobov
riešenia problémov Afrického rohu by mohlo byĢ
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 stupeĖ nezávislosti. ýlenovia
spolupracujú v záležitostiach obrany a zahraniþných vecí.
Môže sa zvolaĢ fórum s cieĐom vyriešiĢ konflikty mierovou
cestou. ýlenovia tiež využívajú výhody voĐného 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 vzĢahy. Aj
keć vystupujú ako štyri oddelené štáty, v mnohých smeroch
sú závislé jeden od druhého a navzájom si pomáhajú. ZatiaĐ
þo 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 niþivý dopad. Aj keć existujú
rôzne verzie týchto konfliktov z minulosti, všetko sa dialo
kvôli ekonomickým a strategickým záujmom v súĢažení
o tom, kto bude maĢ kontrolu nad vzácnymi zdrojmi,
a kvôli rivalite o nadvládu nad podriadenými oblasĢami.
Islamská konzervatívnosĢ, by teraz mala byĢ zvažovaná ako
nová hrozba pre mier, stabilitu a prosperitu Rohu. Napriek
tomu, ak by tieto krajiny mali schopných lídrov, mohli by
nadobudnúĢ potenciál dostaĢ sa zo závislosti a staĢ sa
spolupracujúcim prosperujúcimi þlenmi subregiónu. ZatiaĐ
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þo nápad so spolkom je chvályhodný, problémom ostávajú
objektívne a subjektívne podmienky, ktoré nie sú dostatoþne
dobré, a žiadajú si zmeny v režimoch subregiónu.
Etiópia nemá vládu hodnú jej mena. Etiópþania
netrpezlivo þakajú na zosadenie menšinového režimu a jeho
nahradenie režimom celoetiópskeho porozumenia a
vlastenectva, ktorý je nerozdeliteĐný a demokratický.
Somálsko už neexistuje ani ako štát. Džibuti musí zápasiĢ
s Afarskou a Isaskou rivalitou. V Eritrei zatiaĐ vládne
zákerná autokratická vláda a všetci utekajú z Asmarského
režimu. Pohraniþné 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 úþelom chrániĢ somálsku
umiernenú
doþasnú
vládu
voþi
moslimským
fundamentalistom
v zámienke,
že
sú
prepojení
s teroristickou al-Káidou v snahe rozšíriĢ 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 mĚtvoly ulice
hlavného mesta Mogadiša. To pripomína podobné udalosti,
keć USA zasahovali do krajiny v 90. rokoch minulého
storoþia 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 chvíĐu
môžu opäĢ vypuknúĢ nové ozbrojené konflikty medzi
znepriatelenými krajinami.
Je známe, že lídri tohto subregiónu nevychádzajú medzi
sebou dobre. Aká konfederácia by sa teda dala vytvoriĢ
v takejto situácii? Ćalej je tu otázka normalizácie
medzištátnych vzĢahov, þo rozhodne nie je malá a
jednoduchá úloha. Napriek tomu, tento þlánok navrhuje
vybudovanie spoloþnej infraštruktúry, ktorá by umožnila
komunikáciu a obchod medzi týmito krajinami, aby sa
mohli prerokovávaĢ prípad od prípadu spoloþné kĐúþové i
sporné otázky a dohody o spolupráci. Bolo by to dobré,
pretože napríklad þo je vhodné pre Eritreu a Etiópiu, by
zase nemuselo byĢ vhodné pre Somálsko a Etiópiu. Mali by
Etiópia a Eritrea vytvoriĢ spoloþný trh? Mali by Džibuti
a Etiópia ísĢ spolu do colnej únie? Ako je možný voĐný
obchod medzi Somálskom a Etiópiou, v ktorom by boli
odstránené bariéry ako sú kvóty, poplatkové bariéry
a diskriminujúce dane? Z tohto pohĐadu by sa vrelo
odporúþalo založenie spoloþnej inštitúcie pre Roh Afriky,
ktorý by mohol riadiĢ výskum aj pri rozmanitosti iných
otázok. Opatrenie na rozvoj spolupráce by tiež mohlo
vytvoriĢ možnosti pre politickú dohodu aj keć by úžitok zo
spolupráce, i keć obmedzený ale dokázaný, mohol maĢ iné
výsledky. Plánovaná spolupráca by mohla zmierniĢ
vnútorné konflikty, zminimalizovaĢ zásahy zvonka
(obzvlášĢ islamský konzervativizmus/fundamentalizmus)
v záležitostiach podriadených regiónov a vytvoriĢ priaznivé
podmienky na riešenie rôznych otázok podriadených
regiónov, vrátane cezhraniþných problémov súvisiacich s
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koþovníctvom a neustálym suchom. Tiež to umožní
rozšírenú mobilizáciu zdrojov pre rast a rozvoj.
Jestvujú skutoþne silné kultúrne, ekonomické a politické
dôvody, aby sme považovali Africký roh za jednotný
región, ktorý nielenže má vnútroregionálne kultúrne väzby,
najmä
v pohraniþných oblastiach, ale aj významné
spoloþné problémy siahajúce od sucha, opakujúcich sa
hladomorov, zhoršovania životného prostredia, chudoby,
chorôb až po politickú nestabilitu, þo sú významné
problémy, ktorých riešenie si vyžaduje centrálne kolektívne
úsilie.
Mgr. Getnet Tamene, PhD.
vysokoškolský pedagóg na City University/VŠM
v Bratislave.

spolu s uþiteĐom vybrali, namaĐovala len sedemroþná Jitka
Samková. Kresbe dala meno „RadosĢ“ Tento obrázok bol
v roku 1947 odovzdaný pracovníkom UNICEF v Prahe ako
prejav vćaky za poskytnutú pomoc. Oþaril ich natoĐko, že
sa ho rozhodli
použili ako predlohu pre vianoþnú
pohĐadnicu. ĕou pripomenuli celému svetu lásku a mier,
ktorú svojou pomocou vnášali do Đudských príbytkov.
Narodil sa nový rok 1949 a s ním aj pohĐadnice UNICEF.
Tie sa od tejto doby zaþali predávaĢ po celom svete a stali
sa významným finanþným zdrojom pre pomoc deĢom. Od
roku 1949 do súþasnosti sa ich predalo približne 3,5
miliardy.
Takto vyzerala prvá pohĐadnica UNICEF, ktorá svojou
myšlienkou dobila svet.

Medzinárodné politické vzĢahy
UNICEF a jeho postavenie vo svete
Druhá
svetová
vojna
zanechala po sebe hrozné následky.
Väþšina krajín ktoré sa na nej
zúþastnili, boli v ruinách. Hlad
a materiálny
nedostatok
boli
dôsledkami
tohto
vojnového
konfliktu. Bolo nutné , aby svet
zaþal
budovaĢ
nový
systém
ekonomickej, politickej a sociálnej
spolupráce, ktorý by bol schopný zabrániĢ vojnovým
konfliktom. Na základe týchto požiadaviek 51 štátov na
zakladajúcej konferencii v San Franciscu 25.6.1945 prijali
Chartu Spojených národov. Tá nadobudla platnosĢ
24.10.1945.1 Tak vznikla najuniverzálnejšia medzinárodná
organizácia „Organizácia spojených národov“ OSN, ktorá
nahradila medzivojnové „Spoloþenstvo národov „
Na následky vojny najviac trpeli deti.. Týkalo sa to
hlavne deti v Európe, na Strednom Východe a v ýíne, kde
trpeli hladom a chorobami. OSN hĐadala spôsob ako toto
utrpenie detí zmierniĢ a v koneþnom dôsledku odstrániĢ. Za
týmto cieĐom Valné zhromaždenie OSN rezolúciou 11.
decembra 1946 založilo Mimoriadny medzinárodný fond na
pomoc deĢom „ United Nations International Childrn´s
Emergency Fund“ UNICEF.
Toto poþiatoþné obdobie bolo charakteristické aj
výraznou pomocou UNICEF deĢom na území bývalého
ýeskoslovenska., ktoré sa nieslo v znamení hesla „Jedlo pre
Európu. ýeskoslovensko bolo kolískou nápadu predávaĢ
pohĐadnice UNICEF a tak získaĢ vkusný a atraktívny zdroj
prímov pre humanitárnu pomoc. Tento príbeh sa zaþal
v malom þeskom mesteþku Rudolfov, kde UNICEF tiež
rozdeĐoval potraviny, lieky a obleþenie. UþiteĐ miestnej
školy navrhol deĢom poćakovaĢ za pomoc vlastnoruþne
namaĐovanými obrázkami. Najkrajší obrázok, ktorý deti
1
Medzinárodné organizácia, Ing. Ladislav Lysák, VydavateĐstvo
Ekonóm 2001, str.29

„Roku 1953 bol názov organizácie zúžený na United
Nations Children‘s Fund (Detský fond OSN), ale skratka
UNICEF zostala.. Mandát sa rozšíril na pomoc deĢom
z rozvojových krajín, ktorí žijú v extrémnej chudobe.
Ćalším z jeho poslaním sa stalo propagovaĢ a ochraĖovaĢ
práva detí na celom svete. Fond sa stal stálou agentúrou
OSN.“2
V päĢdesiatych rokoch sa UNICEF sústrećuje na
kontrolu a boj proti i chorobám ako krivica, trachoma a
tuberkulóza. Spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou
/WHO/ realizuje celosvetovú kampaĖ na odstránenie
malárie. Táto choroba bola v tejto dobe najþastejšou
príþinou úmrtnosti deti. Podarilo sa ich zachrániĢ tisíce, no
základný ciel kampane – jej odstránenie sa nepodarilo
naplniĢ. UNICEF svojou skutoþnou každodennou pomocou
ohrozeným deĢom na celom svete pochopil nutnosĢ
komplexného riešenia tohto stavu. Preto zohral aj
rozhodujúcu úlohu pri prijímaní „Deklarácii práv dieĢaĢa“
(Declaration of the Rights of the Child) Tento dokument
prijalo Valné zhromaždenie OSN 20.11. 1959 a položilo

2

Medzinárodné organizácia, Ing. Ladislav Lysák, VydavateĐstvo
Ekonóm 2001, str.70
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základ neskoršiemu „Dohovoru
Dokument obsahoval:3
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o právach

dieĢaĢa.“

ŠesĢdesiate roky dvadsiateho storoþia sú rokmi
sústredenia pomoci na zabezpeþenie zdravia detí
a rozširovania svoje pôsobnosti. Pracovnici UNICEF sú si
vedomí, že zdravie má priamu súvislosĢ s vedomosĢami od
najútlejšieho veku. Tie sa postupne prejavia na zvyšovaní
životnej úrovne. Do rozvojového sveta a do krajín, ktoré
získali nezávislosĢ posiela uþiteĐov a poskytuje pre školy
materiálne vybavenie. Toto úsilie bolo výrazne ocenené
svetovou verejnosĢou. Zástupcovia UNICEF si v Oslo roku
1965 prevzali Nobelovu cenu za mier. Cena potvrdila, že
pomoc deĢom nepozná hraníc. Žiadnu úlohu pri nej nehrá
rasa, presvedþenie, národnosĢ, náboženstvo ani politická
príslušnosĢ.
Sedemdesiate roky
sú poznaþené intenzívnou
pomocou deĢom tretieho sveta. Táto pozornosĢ nadobúda
na intenzite, keć Valné zhromaždenie OSN vyhlasuje
r.1979 za Medzinárodný rok dieĢaĢa a poveruje UNICEF ,
aby prevzal na seba vedúce postavenie pre koordináciu
aktivít v prospech detí. V tomto roku zaþala pod jeho
vedením pracovaĢ skupina autorov na návrhu právne
záväzného dokumentu - Dohovoru o právach dieĢaĢa.
Ćalšie 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 podieĐal
na vypracovaní dokumentu pod názvom „Medzinárodný
kódex o marketingu náhrad materského mlieka“ V roku
1981 bol tento dokument prijatý Svetovým zdravotníckym
zhromaždením /WHA/ CieĐom tohto dokumentu bola
ochrana zdravia detí formou podpory dojþenia. Mal chrániĢ
matky proti agresívnej reklame firiem vyrábajúcich umelé
mlieka. Táto agresívna reklama sa prejavila v niektorých
krajinách ústupom dojþenia s následným dopadom na
zdravotný stav detí. UNICEF v tomto období pochopil, že
je nutné komplexne a jednoduchým riešením znížiĢ mieru
detskej úmrtnosti. Medzi tieto riešenia patrilo dojþenie,

oþkovanie a hlavne komplexný prístup
pri
zvyšovaní
životnej
úrovne
najslabších
sociálnych
skupín
v ktorých sa tieto deti nachádzali vo
všetkých krajinách. Poznatky ako
chrániĢ ženy a deti tretieho sveta pred
ekonomickými
reformami
realizovaných s cieĐom znížiĢ národne
dlhy týchto krajín, prezentoval
UNICEF v roku 1987 v štúdii „Reformy s Đudskou tvárou“
Toto jeho úsilie za lepší život detí na tejto planéte
vyvrcholilo na pôde OSN 20.11.1989. Valné zhromaždenie
schválilo „Dohovor o právach dieĢaĢa“. (Convention on the
Rights of the Child) Tento dokument sa stal základným
Đudsko-právnym dokumentom a najširšie akceptovanou
normou medzinárodného práva vo svete. Štáty, ktoré tento
dokument podpísali deklarovali v þl. 2 svoj vzĢah k deĢom:
„Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, sa
zaväzujú rešpektovaĢ a zabezpeþiĢ práva stanovené týmto
Dohovorom každému dieĢaĢu, ktoré je pod ich jurisdikciou,
bez akejkoĐvek diskriminácie podĐa rasy, farby pokožky,
pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného
zmýšĐania, národnostného, etnického alebo sociálneho
pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti,
rodu a iného postavenia dieĢaĢa alebo jeho rodiþov, alebo
zákonných zástupcov.“ 4
UNICEF bol spoluorganizátorom aj ćalšej 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 vytvoriĢ do roku 2000 dôstojné podmienky pre
život detí na všetkých kontinentoch. SúþasĢou týchto
záväzkov bolo prijatie Svetovej deklarácia a Akþného
plánu.
Na tomto summite podpísala Dohovor o právach
dieĢaĢa aj ýeská a Slovenská Federatívna Republika.
Dohovor nadobudol platnosĢ v súlade so svojim þlánkom
49 ods. 2 dĖom 6. februára1991. Po zániku ýeskoslovenska
1.1.2003 prešli tieto záväzky na Slovenskú republiku
a ýeskú republiku. V tom istom roku vznikol na Slovensku
Slovenský výbor pre UNICEF, ktorý sa stal jednou
s nástupnických organizácii ýeského a Slovenského výboru
pre UNICEF.
DeväĢdesiate roky sa niesli v znamení snahy
realizovaĢ záväzky zo Svetového summitu pre detí
a Dohovoru o právach dieĢaĢa. V roku 1995 prijalo vyše sto
krajín na realizáciu týchto záväzkov národné plány aktivít.
Vojna na Balkáne, ale aj v iných þastiach sveta prirodzene
zapojila UNICEF do aktivít, ktoré zmierĖovali následky
vojny na deĢoch. V tom istom roku bola za jeho podpory
vypracovaná správa „Machel Report“ (Vplyv ozbrojených
konfliktov na deti).
Zaþiatkom nového tisícroþia UNICEF vyvíjal
aktivity, aby sa záväzky štátov prijatých zaþiatkom

3

4

1. Právo na rovnosĢ bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu,
postavenia
2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj
3. Právo na meno a štátnu príslušnosĢ
4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby
5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo
sociálnom postihnutí
6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivosĢ
7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie
8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc
9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosĢou a
využívaním
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v
duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

Deklarácia práv detí – Obþianska náuka, Etická výchova, Mgr.
Gabriela Kašáková, 2005

http://www.unicef.sk/sk/prava-deti/dohovor-o-pravachdietata/dohovor-o-pravach-dietata-3.html
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deväĢdesiatych rokov zhodnotili. V roku 2002 bolo týmto
záväzkom venované Mimoriadne valné zhromaždenie OSN
v New Yorku. Po preskúmaní národných správ jeho
úþastníci prijali dokument Svet vhodný pre deti (World Fit
for Children), ktorý je víziou na obdobie 10 - 15 rokov. Má
sa staĢ základom pre tvorbu národných akþných plánov pre
deti.
20 rokov od prijatia „Dohovoru o právach dieĢaĢa“
je obdobím intenzívnej pomoci deĢom, Každé dieĢa, ktoré
nemôže žiĢ a prežívaĢ plnohodnotný život by sa malo staĢ
stredobodom pozornosti UNICEF. Globalizácia sveta,
finanþná kríza, ale aj neustávajúce konflikty, žiaĐ
potvrdzujú, že pre plnohodnotný život detí na tejto planéte
bude musieĢ svet spolu s UNICEF urobiĢ ešte veĐmi veĐa.

1935 strávil 4 mesiace v nórskom Oslo, kde sa stretol
s ćalším prvým laureátom R. Frischom (bližšie pozri
2/2004).
Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa Koopmans
spolu s manželkou a malou dcérou presĢahovali 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 zaþal pôsobiĢ Koopmans na
univerzite v Yale, kde sa venoval predovšetkým optimálnej
alokácii v þase, neskôr sa zaþal venovaĢ aplikácii techniky
optimalizácie v oblasti zásobovania energiou.
Redakcia

Ing. František Vojtech, PhD.
Doc. PhDr. Olga Boþáková, PhD.

Mladi a veda
Návrhy na zlepšenie cezhraniþnej spolupráce v oblasti
cestovného ruchu

Osobnosti
Tjalling C. Koopmans
Vážení þitatelia, v posledých dvoch þíslach Siloþiar
(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. Kantoroviþ a T.
Koopmans. V tomto þísle si bližšie predstavíme druhého
z nich – T. Koopmansa.
T. Koopmans sa narodil v roku 1910 v Gravenlande
v Holandsku, zomrel v roku 1985. Obaja rodiþia pôsobili
ako uþitelia, otec bol riaditeĐom školy. Vo veku 14 rokov
získal najmladší syn, Tjalling, štipendium na St.
Geertruidsleen Wijmbritseradeel, ktorá podporovala
Koopmansa v štúdiu až do veku 26 rokov. Keć mal 17,
zaþal navštevovaĢ univerzitu v Utrechte. Poþas prvých troch
rokov štúdia sa zaoberal, podobne ako Kantoroviþ (pozri
12/2009),
matematikou,
predovšetkým
analýzou
a geometriou. Poþas štúdia sa pohrával aj s myšlienkou
zmeniĢ obor štúdia na psychiatriu, ale nakoniec zostal pri
matematike. V roku 1930 sa zaþal zaoberaĢ teoretickou
fyzikou, v podstate kompromisom medzi jeho štúdiom
matematiky, ktorá mohla nájsĢ v tomto obore využitie
a Koopmansovou túžbou po štúdiu nieþoho, þo je bližšie
reálnemu životu. Zaþiatkom 30. rokov došlo k VeĐkej
hospodárskej kríze, ktorá dala podnet pre mladého
Koopmansa, aby sa zaþal venovaĢ aj ekonómii. Prvou
knihou, ktorú na túto tému preþítal bol Marxov „Kapitál“.
V roku 1933 sa zaþala formovaĢ matematická ekonómia
v Amsterdame pod vedením budúceho prvého nositeĐa
Nobelovej ceny za ekonómiu J. Tinbergena (bližšie pozri
3/2004). Koopmans sa stal jedným z þlenov Tinbergenovho
tímu. Zaþal sa tiež venovaĢ ekonometrii a štatistike. Pre
svoju dizertaþnú prácu si zvolil tému matematickej
štatistiky zameranú na aplikáciu v ekonometrii. V roku

Bratislava má oproti iným európskym metropolám
špecifickú polohu. Leží na hraniciach Slovenska s dvoma
európskymi štátmi – s Rakúskom a Maćarskom. Táto
poloha spôsobuje jeden extrém, kde z centra Bratislavy je
do najbližších miest v Rakúsku a Maćarsku kratšia
vzdialenosĢ ako do niektorých mestských þastí 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, þo je v súþasnosti znásobené zaþlenením
Slovenska, Rakúska a Maćarska do Schengenu. Tento
priestor „bez hraníc“ rozširuje vzájomné cestovanie medzi
Bratislavou a týmito obcami.5
Od 21. 12. 2007 je možné štátne hranice prekraþovaĢ aj
mimo oficiálnych hraniþných prechodov (teda napr. aj cez
lesné þi poĐné cesty). Petržalskú lokalitu Kopþany
s rakúskou obcou Kittsee spája pomerne úzka asfaltová
cesta. Mimochodom, Kittsee znamená v slovenskom
preklade Kopþany, teda táto cesta vedie z Kopþian do
Kopþian. - Do 21. 12. 2007 boli na tejto ceste zátarasy
a hliadkujúci rakúski vojaci. Pripomíname však povinnosĢ
nosiĢ so sebou obþiansky preukaz aj pri cestách v rámci
schengenského priestoru. Ako príklad poslúži prvý deĖ
premávky medzinárodnej autobusovej linky þ. 901
z Bratislavy do Hainburgu (21. 3. 2009), kedy rakúski
policajti kontrolovali autobusy. Cestujúcich, ktorí nemali so
sebou obþiansky preukaz alebo pas, poslali späĢ na
Slovensko.
Od zastávky bratislavskej MHD linky þ. 80 v petržalských
Kopþanoch po námestie v strede obce Kittsee sú to cca 3
km pešo po rovine, þo podĐa našich skúseností zodpovedá
40 minútam rezkej pešej chôdze. Táto cesta (Kopþianska ul.
5

http://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 súþasnosti prístupná iba pre peších, cyklistov
a poĐnohospodárske
vozidlá.
Autá
musia
ísĢ
niekoĐkokilometrovou obchádzkou cez hraniþný prechod
Jarovce – Kittsee alebo cez hraniþný prechod Petržalka Berg. V budúcnosti je v pláne rekonštrukcia tejto cesty
a možno aj sprístupnenie pre osobné motorové vozidlá. Pre
nedisciplinovaných vodiþov je však prístupná už
v súþasnosti... Možno tadiaĐ bude v budúcnosti premávaĢ aj
autobusová linka spájajúca Petržalku s Kittsee.
Obec Kittsee má približne 2000 obyvateĐov a patrí do
rakúskej spolkovej krajiny Burgendland, okres Neusiedl am
See. V posledných rokoch sa tam presĢahovalo aj viacero
Slovákov. Je známa vćaka rozsiahlemu poþtu odrôd
marhúĐ. Nachádza sa tam zámok s parkom, 2 supermarkety,
zopár menších obchodov, lekáreĖ, banka, pošta, podniková
predajĖa þokoládovne i (viacerými Slovákmi obĐúbené)
LOTTO.
Kittsee rozvíja spoluprácu s Bratislavou na rôznych
úrovniach už niekoĐko rokov. Odpadové vody sa þistia na
slovenskej strane, základnú školu zas navštevuje niekoĐko
žiakov zo Slovenska. Za zaujímavé ešte považujeme, že tam
uvažujú o zaþlenení „zeleného koridoru“ do územného
plánu obce. Tento pás by zamedzil rozrastaniu najväþšieho
bratislavského sídliska Petržalka, ktorého paneláky majú
obyvatelia Kittsee na dohĐad.
Podobná asfaltová cesta cez polia vedie aj do Maćarska.
Spája bratislavskú mestskú þasĢ ýunovo s cca 3 km
vzdialenou maćarskou obcou Rajka nachádzajúcu sa v župe
Gyor – Moson – ŠoproĖ v obvode Mosonmagyaróvár. Táto
cesta je prístupná aj pre osobné autá a známa je pod názvom
Dederónsky priechod. V minulosti tam istý þas bol aj
hraniþný prechod slúžiaci na odĐahþenie prechodu Rusovce
– Rajka. Po tejto ceste by v priebehu roku 2010 mala zaþaĢ
premávaĢ medzinárodná autobusová linka þ. 801, ktorá má
byĢ vo výraznej miere financovaná v rámci Programu
cezhraniþnej spolupráce Slovenská republika – Maćarská
republika 2007 – 2013 z prostriedkov ERDF (Európsky
fond regionálneho rozvoja) a štátneho rozpoþtu SR. Stane sa
súþasĢou Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).
Obec Rajka má približne 2500 obyvateĐov a, podobne ako
v Kittsee, tam žije viacero Slovákov, je tam supermarket,
pošta i LOTTO. Za zmienku tiež stojí kompletné pokrytie
slovenskými mobilnými sieĢami i rozhlasovým a
televíznym signálom z bratislavského vysielaþa Kamzík.
V nasledujúcich riadkoch sa vrátime k Rakúsku.
Z turisticky navštevovaného nábrežia v bratislavskej
mestskej þasti Devín pri sútoku riek Dunaj a Morava je „na
dohodenie kameĖom“ zalesnený výbežok nachádzajúci sa
na rakúskej strane. Za bývalého režimu tam chodili
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slovenskí emigranti. Na tomto mieste si vieme predstaviĢ
nejaké lodiþky þi þlnky pre turistov alebo lávku. Do
najbližšej rakúskej obce Markthof sú to odtiaĐto po poĐnej
ceste približne 2 – 3 km.
Z Devína je to však cez Dunaj nećaleko aj do rakúskej
osady Jagerhaus Siedlung patriacej pravdepodobne pod
mesteþko Hainburg. Práve do neho ku nemocnici sa odtiaĐ
po asfaltovej ceste dá dostaĢ. Pri Jagerhaus Siedlungu je
možné navštíviĢ Národný park Dunajské luhy, golfový
klub, ranþ s koĖmi i podnik s obþerstvením. Sem by sme si
vedeli predstaviĢ premávaĢ z Devína nejakú malú kompu.
Teraz sa presunieme ćalej smerom na severozápad. Rieka
rozdeĐuje - most spája. Z rozhodujúcich investiþných
zámerov z hĐadiska 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 jedineþného 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 byĢ dokonþený 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. Reþ je o železniþnom moste
spájajúcom Devínsku Novú Ves s rakúskym mesteþkom
Marchegg. Tento most nás zaujal tým, že sa cez neho nedá
ísĢ ani autom, ani na bicykli a ani pešo, pretože nemá ani
chodník. Vedie po Ėom iba jednokoĐajná železniþná traĢ.
Na záver sa dostávame do najzápadnejšej obce na
Slovensku – do Záhorskej Vsi. Tam má do roku 2014
vyrásĢ cestný most, ktorý ju spojí s rakúskom obcou
Angern. V súþasnosti 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 nebezpeþný Đadovec, ale aj rastúca
železná opona.
Bc. Peter Ondrušek
Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzĢahov
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