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Predpoklady riešenia regionálnych 

disparít 
  
Jún, ako završujúci mesiac školského 
roka i prvého polroka druhej dekády 
tohto storočia, všeobecne prináša 
radosť úspešným a vedie 
k zamýšľaniu ako ďalej všetkým 

činorodým.  
 Tohtoročný jún je aj časom na sumarizáciu 
jednoročného  pôsobenia terajšej vlády Slovenskej 
republiky. Makronomické ukazovatele u nás, v porovnaní 
s ďalšími štátmi EÚ, sa  javia ako prijateľné. V dynamike 
rastu ekonomiky dokonca perspektívne. Horšie je to 
v reálnom živote prevažnej väčšiny nášho obyvateľstva. 
Najmä v okrajových regiónoch východu SR.  
Kľúčovým problémom je naďalej nezamestnanosť v SR, 
ktorá stúpala od r. 2007 a je druhou najvyššou v EÚ. 
Obdobie 2011 2010 2009 2008 2007 

Január 12,98 12,89  9,03 8,06 9,45 
Kým celoštátna nezamestnanosť je  takmer 13% (podľa 
SŠÚ vyše 14%), práceschopných ľudí vo 
východoslovenských okresoch oproti Bratislavskému kraju 
je viacnásobne, niekde až takmer 5-násobne vyššia! Je to 
dôsledok historického vývoja a – viacej – nedostatočnej  
snahy štátnych aj lokálnych inštitúcií o riešenie tohto 
zdedeného neduhu. 
     Faktom je, že v časoch všetkých ponovembrových volieb 
sľubované vyrovnávanie prísunu priamych zahraničných 
investícií na slovenský východ tu už vzbudzuje ironické 
úsmevy a zvyšuje odpor voči ústredným inštitúciám. Je to 
vážne varovanie! Lebo situácia je i po takmer 20 rokoch 
samostatnosti Slovenska bez zásadných zmien. Regionálne 
orgány a najmä zodpovedných starostov obcí už nemožno 
„opíjať rožkom“. Sú nútení prijímať skôr sanačné ako 
rozvojové programy v infraštruktúre a potrebe rastu kvality 
života – zdravej výživy, vzdelania, bývania, zdravotníctva 
a kultúry zostávajú len na úrovni želaní. 
Podkapitalizovanosť – zjednodušene nedostatok 
finančných prostriedkov - len zvyšuje zaostávanie 
východných okresov. Stačí sa nám pozrieť na do očí bijúcu 
krivku podielu jednotlivých krajov na priamych na 
priamych zahraničných investíciách v SR v r. 1999-2004. 
 
   Kraj/rok            1999   2000   2001  2002  2003  2004 
   Bratislavský     61,4    55,4    63,2     71    69,7    69,1 
   Prešovský          3,4      2,7      2,4     1,9     1,7      1,8 
   Košický             7,9    22,3    16,4    11,4   10,2     9,2 
 
     Od r. 2004 došlo k istému nárastu Ale ak nedôjde čo 
najskôr k  zásadným zmenám v prístupe k riešeniu týchto 
problémov, možno reálne očakávať zvyšovanie nevraživosti 

aj odpor voči ostatným častiam našej vlasti, najmä tzv. 
„bratislavocentrizmu“. Kľúčové problémy môže 
v rozhodujúcej miere napomôcť riešiť zvýšenie 
zamestnanosti vytváraním nových pracovných príležitostí, 
k čomu hlavným predpokladom je riešenie problémov 
spojených s nevybudovanou technickou, osobitne 
dopravnou infraštruktúrou. Verím, že to si konečne za svoju 
prioritu stanovia kompetentní odborníci, no najmä vrcholoví 
politici a prejdú už aj ku konkrétnym činom na radikálnu 
zmenu. Kým nie je neskoro! 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 
 

 
 

 
Prepad slovenskej vedy, výskumu a  

inovácií  sa nezastavuje, ale 
prehlbuje. 

Vyplýva to zo Správy o 
konkurencieschopnosti iniciatívy 
Inovácia v Únii Európskej komisie, 
ktorá začiatkom júna porovnala vývoj 
v členských krajinách Európskej únie. 
V správe sa analyzujú silné a slabé stránky vnútroštátnych 
výskumných a inovačných systémov a poskytujú sa 
spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých možno 
charakterizovať národné politiky v danej oblasti.   
Iniciatíva Európskej komisie „Únia inovácií“, stanovuje 
strategický prístup k inováciám, ktorý je podporovaný na 
najvyššej politickej úrovni. V rámci Únie inovácií sa úsilie 
Európy, ako aj spolupráca s tretími krajinami sa 
zameriavajú na výzvy akými sú zmena klímy, energetická a 
potravinová bezpečnosť, zdravie a starnutie populácie. Na 
stimuláciu súkromného sektora a na odstránenie prekážok, 
ktoré zabraňujú nápadom preniknúť na trh sa využijú 
intervencie verejného sektora. Medzi prekážky patria 
nedostatok financií, fragmentované výskumné systémy a 
trhy, nedostatočné využívanie verejného obstarávania 
týkajúceho sa inovácií a pomalé stanovovanie noriem. Únia 
inovácií je pilotným projektom stratégie Európa 2020.  
Uvedenie iniciatívy Inovácia v Únii do praxe na európskej 
aj vnútroštátnej úrovni je ekonomická povinnosť, pre 
udržateľný rast rovnako dôležitá ako vyriešenie verejných 
financií“ uviedla európska komisárka pre výskum, inovácie 
a vedu Máire Geoghegan-Quinn. 
Podľa správy sa Slovensko ocitá na chvoste medzi 
krajinami EÚ. Na vedu a výskum dáva zo štátneho rozpočtu 
len 0,48 percenta HDP a zaostáva aj v čerpaní eurofondov. 
Podľa Európskej komisie by sa tento dlhoročný úpadok 
podarilo zastaviť, keby sme do vedy investovali aspoň 
jedno percento HDP. Priemer EÚ pritom dosahuje 1,83 
percenta. Česi do vedy investujú trikrát viac a Maďari 
dvaapolkrát viac ako Slovensko. "Slovensko sa tak dostáva 
do rizika vedeckej a technologickej závislosti, čo ohrozuje 
dlhodobú perspektívu hospodárskeho rastu," varuje Andrej 
Králik zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  
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Na biednu situáciu slovenskej vedy odborníci upozorňujú 
už roky. Viac peňazí na výskum mala v programovom 
vyhlásení každá vláda, ale zakaždým zostalo len pri 
sľuboch. Vedci sa zhodujú, že problémy vedy treba riešiť 
systémovo. Obyčajné zvýšenie investícií by podľa nich 
nestačilo. Postaviť vedu na nohy by mal pomôcť aj 
súkromný sektor. Z výdavkov na výskum pochádza od 
podnikateľov len 0,20 percenta HDP, čo je hlboko pod 
priemerom EÚ. Odborníci už dávnejšie upozorňujú, že sa 
Slovensko stáva iba "montážnou dielňou", no tunajšie firmy 
takmer vôbec neinvestujú do výskumu a inovácií, čo by 
prospelo celej ekonomike. Aj keď sú u nás veľké 
spoločnosti a investori, nemajú tu výskumné pracoviská. 
Tie pôsobia v materských krajinách. Stávame sa tak len 
zdrojom lacnej pracovnej sily, treba však využiť aj náš 
tvorivý potenciál. Inak budú kreatívni ľudia naďalej 
odchádzať do zahraničia. 
Predseda SAV Jaromír Pastorek tvrdí, že na ťahu je 
ministerstvo školstva. "Čakáme, s čím príde. Musí sa 
spraviť reforma systému. Vedecká komunita je pripravená 
čerpať peniaze z eurofondov, ale ministerstvo na to najprv 
musí vypísať výzvy," upozorňuje. Aby sa zdroje z 
európskych fondov na vedu a výskum ľahšie čerpali, treba 
podľa neho odbúrať byrokraciu a stanoviť priority. 
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu sa zaviazalo 
v programovom vyhlásení túto situáciu v čerpaní 
eurofondov riešiť. Bolo mu to následne uložené vo vládnom 
uznesení zo septembra 2010 č. 591/2010: „Vláda zjednoduší 
a zefektívni neúmerne komplikovaný a prebyrokratizovaný 
proces riadenia eurofondov v oblasti vzdelávania, výskumu 
a vývoja, ktorý je príčinou nízkej miery transparentnosti a 
zmysluplnosti čerpaných prostriedkov, ako aj veľmi slabého 
čerpanie eurofondov“. Termín plnenia bol december 2010. 
Dosiaľ sa v tomto smere nič neudialo. 
Určitý pokus znamenalo v marci 2011stretnutie zástupcov 
ministerstiev školstva a financií, splnomocnenca vlády pre 
vedomostnú ekonomiku a zástupcov akademickej obce, 
ktorí aj o budúcnosti eurofondov diskutovali. Cestou 
veľkých strategických projektov by sa malo uberať 
Slovensko pri čerpaní eurofondov určených na vedu a 
výskum. Hlavnými prioritami sú podľa splnomocnenca 
vlády pre vedomostnú ekonomiku Martina Bruncka 
budovanie vedecko-technologických parkov, vybudovanie 
troch až štyroch národných vedeckých centier európskej 
kvality a popularizácia vedy. Okrem toho by malo v čo 
najkratšom možnom čase prísť k zníženiu byrokracie pri 
čerpaní eurofondov. Zásadnú revíziu administratívnych 
úkonov pri čerpaní eurofondov, ktorej výsledkom by malo 
byť odstránenie všetkých zbytočných krokov, bude mať na 
starosti externá firma. Takýto záver prezentoval minister 
financií Ivan Mikloš po skončeni spoločného rokovania. 
Operačné programy Veda a výskum a Informatizácia 
spoločnosti by sa mali stať pilotnými pri čerpaní 
eurofondov bez zbytočnej byrokracie. "Ísť do veľkých 
projektov je jedinou šancou," skonštatoval predseda 
Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek. 

Ministerstvo školstva prakticky po roku vypísalo až koncom 
apríla výzvu na predkladanie projektov pre vedu 
z eurofondov. Napĺňanie záverov z marcového stretnutia nie 
je dosiaľ  prakticky žiadne. Naopak ministerstvo školstva 
pripravilo novú koncepciu. 
V júni 2011 minister školstva predstavil stratégiu Fénix, má 
priniesť systémové zmeny vo financovaní vedy a výskumu 
na Slovensku i zadefinovanie úloh štátu v tejto oblasti. 
Dokument po pripomienkovom konaní medzi rezortmi chce 
ministerstvo predložiť do konca roka 2011. Možno teda 
povedať, že reálne začne fungovať o rok. 
Po zhrnutí doterajšieho vývoja v oblasti vedy,  výskumu,  
inovácii, ale aj súvisiaceho vzdelávania budeme o rok asi 
môcť len konštatovať, že sa za dva roky prakticky nič 
neurobilo a že prepad v tak dôležitej oblasti, ktorá ma byť 
zárukou nášho trvalo udržateľného rastu pokračuje. 
 

Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 Národné centrum európskych a globálnych štúdii SR. 

 
 

 
 

India stupňuje ťah na Afriku 
 
 Už vyše dekády sledujeme zintenzívňovanie 
vzťahov Indie a Číny s africkým kontinentom.   Vzťahy 
Indie s týmto  kontinentom z dávnej histórie, no najmä z 
prelomu 19.-20. storočia vo výraznej miere ovplyvnil 
odvážnymi  aktivitami a informáciami o juhu Afriky 
Mohandás Karamčand Gándhí. S mladíckou  vervou 
a húževnatosťou dokázal, vtedy ešte začínajúci advokáciu  
a politickú kariéru, v podstatnej miere ovplyvniť  
postavenie indických prisťahovalcov na juh čierneho 
kontinentu. Ako vo svojej knihe „Moja cesta za pravdou“ 
(ISBN 80-220-0259-3) informuje, Natalská vláda sa obrátila 
na indickú vládu a získala od nej povolenie verbovať 
robotníkov na pestovanie cukrovej trstiny. Bolo to okolo 
roku 1860 a skoro začali na juh Afriky prúdiť nielen 
jednotlivci, ale i celé rodiny s vidinou lepšieho živobytia. 
Indovia priviezli veľa indických druhov 
poľnohospodárskych kultúr. Aj mango. Pestovali veľa 
zeleniny a dali sa do obchodovania. Svoje obchody a firmy 
rozvíjali tak úspešne, že sa stali nežiaducou konkurenciou 
bielych obchodníkov.   Dalo sa preto očakávať, že po 
niekoľkých stredomorských európskych štátoch, to bude 
práve India, ktorá využije historické kontakty a poznatky 
s Afrikou a začne na začiatku tohto storočia využívať 
historické poznatky a kontakty a prehlbovať kooperáciu 
s vysoko perspektívnym kontinentom.  
            Ale bola to Čína, ktorá začala  cieľavedome 
pripravovať pôdu už v posledných dekádach 20. storočia. Aj 
ona nadviazala na dávne historické  kontakty s Afrikou. Je 
známe, že  staroveký Egypt obchodoval s Čínou už v 10. 
storočí pred Kristom. Neskôr Číňania - od 4. storočia  n. l. 
dovážali do Číny čiernych otrokov. Po dlhodobom ústupe 
intenzívnej konkurencii európskych štátov začala Čína pred 
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vyše polstoročím systematickú prípravu na návrat, 
k prepotrebným zdrojom surovín a na budúce odbytiská 
svojej produkcie. Bez zbytočného informačného šumu to 
bolo v prvých fázach  vzdelávanie  ročne niekoľko desiatok 
(8 i viac) tisíc študentov z Afriky na univerzitách Pekingu 
i ďalších miest. Ti sa stali a stávajú priekopníkmi v sino-
afrických vzťahoch. Súbežne Čína zvyšovala svoje aktivity 
na kontinente v prístupe ku prírodným zdrojom 
a v následnej vlne k ovládnutiu významných afrických 
prístavov. Tu však, ako sme mali možnosť nie tak dávno 
sledovať, narazila na ostrú odozvu, najmä zo strany 
amerických konkurentov.  
 V ostatných rokoch sa však dostáva k vážnejšiemu 
slovu na čiernom kontinente aj India. Konanie indickej 
vlády a jej súčasného premiéra to jasne potvrdzuje. Svedčí 
o tom summit India – Afrika, ktorý sa konal 7. a 8. apríla 
tohto roku v Naí  Dillí. Podľa informácie Business 
Standardu (25. mája. 2011) predseda vlády Manmohan 
Singh na rokovaní v Addis Abebe prišiel s 6 miliárd USD 
balíkom pomoci africkým štátom pre univerzity a iné 
vzdelávacie inštitúcie, spoločný výbor pre obchod 
a budovanie železníc. Na druhom summite Africko-
Indického Fóra rokovalo s indickou stranou na čele 
s premiérom 15 afrických štátov. Bola im predostretá 
ponuka limitovaného úveru vo výške 5 miliárd US dolárov 
na nasledujúce 3 roky. A navyše 700 mil. USD na 
stabilizáciu nových inštitúcií a na zaúčovacie programy. 
Ďalších 300 miliónov USD je určených na podporu 
výstavby železničnej trate Etiópia-Džibuti. Nesporne 
ambiciózny je projekt India, ktorá chce zvýšiť celkový 
obchod s Afrikou až na vyše 70 miliárd dolárov v roku 
2015! 
 Toto sú nesporné signály o posilňovaní účasti Indie 
pri výstavbe infraštruktúry v Afrike, kde doteraz dominuje 
Čína.  Veľký nedostatok v leteckom prepojení oboch 
partnerských teritórií sa stal výzvou. A táto problematika 
získava  "vysokú prioritu". Takže je reálny predpoklad tlaku 
z obidvoch strán, aby sa v priebehu 3 rokov výrazne zlepšil 
dostup afrických aerolínií do indických miest. Rozsiahle 
zámery sa rysujú tiež v kooperácii pri výrobe potravín 
a v oblasti textilného priemyslu. To dáva aj orientáciu na 
rozsiahlejšie prenikanie indického kapitálu do Afriky. Tým 
sa potvrdzujú prirodzené indické zámery o získanie 
rozsiahlejších a stabilnejších pozícií pre zabezpečenie 
energií a surovín z Afriky. Na druhej strane, vyše 900 
miliónový trhový priestor Afriky sa dynamicky rozvíja tak 
čo do rozsahu, ale nemenšou mierou aj rastom ekonomickej 
sily a kúpyschopnosti obyvateľov stále väčšieho počtu 
afrických štátov. Napomôžu tomu aj rozsiahle investície v  
Afrike od indického súkromného sektoru. Mali by prevýšiť 
15 miliárd dolárov v r. 2010. Súkromný sektor má 
predpoklady využiť komparatívnu výhodu Indie v 
hospodárskej spolupráci a obchode s Afrikou. Práve tu sa 
môžu v plnej miere zužitkovať dávne kontakty z obdobia 
pôsobenia M. Ghándiho  na juhu Afriky. 

Aké poučenia a inšpirácie môžu z uvedených 
indo-afrických a sino-afrických tendencií čerpať slovenskí 

ekonómovia,  kompetentní štátni i regionálni stratégovia 
a rovnako aj koncepční podnikatelia?  

Po prvé možno v relatívne krátkom čase 
niekoľkých rokov očakávať rapídne zvýšenie masy aj 
štruktúrne zmeny v transfere materiálových, kapitálových aj 
ľudských zdrojov medzi štátmi afrického kontinentu 
a dvomi subkontinentálnymi východoázijskými 
mocnosťami.  

Po druhé to do určitej miery môže znížiť intenzitu 
a rozsah vzťahov a výmeny produkcie i kapitálu  Indie aj 
Číny so štátmi Európskej únie, vrátane so Slovenskou 
republikou.  

A po tretie dá sa očakávať, že silnejúce integračné 
tendencie novoindustrializovaných ekonomík 
s najrozsiahlejšími svetovými trhmi – spolu ... miliardy 
obyvateľov Zeme, plus aktuálny trh štátov Africkej únie 
(bez Maroka) takmer 1 miliarda,  to je takmer polovica 
svetovej populácie.  A tým sa črtá v medzinárodných 
ekonomických vzťahoch nový megapól.  Jeho ekonomická 
a postupne i politická a vojenská sila budú utvárať značnú 
protiváhu Severoatlantickej zóne, resp. Západu i ostatnému 
svetu. 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 

 

 
Sudán – koniec jednej etapy vývoja? 

 
Sudán je najväčšou africkou krajinou 
(pre porovnanie rozloha severného 
a južného Sudánu je spolu cca 2, 5 mil. 
km² a celková rozloha krajín EU nie je 
ani 4, 5 mil. km²) a napriek tomu, že 
ide o krajinu bohatú na ropu a zemný 
plyn, jej obyvateľstvo sa nevymyká 
z afrického priemeru a patrí 
k najchudobnejším vo svete. Sudán je 
rovnako typickým príkladom neúspešného politického 
vývoja po získaní nezávislosti.  
Sudán patril v minulosti do britskej sféry vplyvu. Britská 
dominancia skončila v roku 1956 (krajina bola od roku 
1899 pod spoločnou egyptsko-britskou správou) ale už 
v roku 1958 prebehol v krajine prvý prevrat a k moci sa 
dostala armáda. Politická nestabilita spojená s mnohými 
vojenskými prevratmi vyvrcholila v roku 1989, keď sa 
k moci (a opäť vojenským prevratom) dostal súčasný 
prezident Umar al-Bašír, dnes jediná hlava štátu, na ktorú 
Medzinárodný trestný súd vydal v čase, keď vykonávala 
funkciu prezidenta medzinárodný zatykač pre spáchanie 
vojnových zločinov.  
Okrem politickej nestability je krajina poznačená aj 
etnickou a náboženskou rôznorodosťou.  Sever krajiny je 
obývaný predovšetkým arabskými moslimami, ktorí tvorili 
cca 70% obyvateľov pôvodného Sudánu. Južný Sudán, 
ktorý tvorí asi tretinu územia pôvodného Sudánu, obývajú 
predovšetkým černosi vyznávajúci kresťanstvo.  
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Etnická a náboženská rôznorodosť krajiny nakoniec vyústila 
do dvoch vleklých a obzvlášť krvavých ozbrojených 
konfliktov na území Sudánu. Prvý prebieha na  západe 
krajiny v Darfúre. Druhým sporom bol (je) spor medzi 
južným a severným Sudánom. Okrem toho sa Sudánu 
nevyhli ďalšie konflikty nižšej intenzity. Najznámejší z nich 
sa odohráva na severovýchode krajiny a ústrednými aktérmi 
sporu sú Bedžovia požadujúci od sudánskej vlády širšiu 
mieru autonómie. Bedžmi obývaná oblasť je podobne ako 
južný Sudán bohatá na ropu a zemný plyn. Výhody pre 
obyvateľov žijúcich v tejto Sudánu sú de facto nulové a zisk 
prerozdeľuje výlučne vláda v Chartúme. 
Vyššie spomínaný konflikt v Darfúre definitívne vypukol 
v roku 2003 a počet jeho obetí presiahol 400 000. Navyše sa 
odhaduje, že viac ako 2 milióny ľudí muselo v jeho 
dôsledku opustiť svoje domovy. Rozbuškou pre vypuknutie 
konfliktu sa stal útok darfúrskych rebelov na vládne miesta 
v Chartúme v roku 2003. Útočiacimi skupinami 
v súčasnosti sú vládou podporované nevládne militantné 
skupiny známe pod označením džandžavídi. Tie sú zložené 
predovšetkým z kočovných Arabov útočiacich na 
černošských farmárov žijúcich na území Darfúru. Do 
urovnania konfliktu zasiahlo aj medzinárodné spoločenstvo 
a výsledkom sú operácie, úlohou ktorých je sprostredkovať, 
resp. udržať prímerie medzi bojujúcimi skupinami 
a pomáhať civilistom zasiahnutým konfliktom. Konkrétne 
ide o misiu Organizácie spojených národov UNAMID, 
misiu Africkej únie AMIS a misiu Európskej únie EUFOR 
Čad, ktorej úlohou bolo ochrániť utečencov z Darfúru 
žijúcich na území susedného Čadu. Napriek tomu, že všetky 
vyššie zmienené misie sa opierali o mandát BR OSN, 
konflikt v oblasti sa dodnes nepodarilo definitívne urovnať.  
Druhým a bohužiaľ ešte krvavejším konfliktom bol konflikt 
medzi severom a na ropu bohatým juhom krajiny. Počet 
obetí presiahol 2 milióny. Počet utečencov 4, 5 milióna. 
Viac ako dve dekády trvajúci spor (prebiehal od roku 1983) 
ukončila mierová zmluva z roku 2005 a jej kľúčovým 
bodom bolo vypísanie referenda o nezávislosti južného 
Sudánu. 
Referendum v zmysle uzatvorenej mierovej  dohody v 
januári tohto roku prebehlo a de facto všetci obyvatelia 
sudánskeho juhu sa vyslovili za nezávislosť. Tá mala byť 
definitívne vyhlásená 9. júla tohto roku (príspevok bol 
odovzdaný na publikovanie ešte pred týmto dátumom). 
Budúcnosť južného Sudánu, ktorého novým hlavným 
mestom bude mesto Džuba, je samozrejme otázna. 
Predstavy o vytvorení politicky stabilnej a hospodársky 
prosperujúcej zóny v Afrike sa naisto v krátkodobom 
horizonte nenaplnia. Je isté, že južný Sudán ekonomickú 
obnovu bez cudzej pomoci nezvládne. Skúsenosti 
z minulosti nás ale naučili, že medzi deklarovanými sľubmi 
a reálnou medzinárodnou pomocou je častokrát priepastný 
rozdiel. Na strane druhej je v záujme medzinárodného 
spoločenstva prispieť k rozvoju nového štátu a vyhnúť sa 
tomu, aby vznikla ďalšia zóna nepokojov. Predovšetkým 
politické elity južného Sudánu musia byť pripravené na 
narastajúcu frustráciu obyvateľstva, ktorá logicky musí 

prísť, nakoľko očakávania väčšinového voliča, resp. 
obyvateľstva sú zvyčajne naivné a presahujú reálne 
možnosti štátu. Na strane druhej je na juhosudánskej 
politickej elite, aby dokázala problémy s obyvateľmi 
diskutovať a vyhla sa štandardným africkým politickým 
chorobám, akými sú korupcia, nízka miera politickej 
kultúry, neochota hlavných politických aktérov dohodnúť sa  
aspoň na základných politických štandardoch.  
Rovnako je už teraz zrejmé, že napätie v oblasti vyhlásením 
nezávislosti južného Sudánu neskončí. Spornou oblasťou 
medzi severom a juhom je na ropu bohatý región Abyea, na 
ktorý si robí nárok tak južný, ako aj severný Sudán. Po tom, 
ako severosudánska armáda v máji túto oblasť obsadila, 
ušlo do južného Sudánu asi 80 000 obyvateľov. V tejto 
súvislosti možno záverom poznamenať, že až budúcnosť 
ukáže, či sa sudánske politické elity poučili z nedávnej 
krvavej skúsenosti, resp. či vplyv medzinárodných 
negociátorov (predovšetkým z Africkej únie) dokáže 
zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu a nájde sa riešenie 
prijateľné pre obe zainteresované strany.  

 
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

Ekonomická univerzita 
Fakulta medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 

Robert J. Aumann 
 
Za rok 2005 získali cenu za ekonómiu Robert J. Aumann a 
Thomas C. Schelling, o ktorých sme priniesli stručnú 
informáciu v novembrovom čísle Siločiar v roku 2005 
(11/2005). V tomto a nasledujúcom čísle sa pozrieme 
podrobnejšie na oboch laureátov. 
Robert J. Aumann sa narodil 8. júna 1930 v nemeckom 
Frankfurte nad Mohanom v ortodoxnej židovskej rodine. 
Cena za ekonómiu mu bola udelená za rozšírenie 
porozumenia konfliktu a kooperácie prostredníctvom 
analýzy na základe teórie hier. Aumann ako prvý vykonal 
plnohodnotnú formálnu analýzu tzv. nekonečne opakovanej 
hry. Na základe jeho výskumu sa dá exaktne identifikovať 
výsledok, ktorý je možné dosiahnuť v priebehu dlhodobých 
vzťahov. 
Počas prvej svetovej vojny jeho otec bojoval za Nemecko, 
po začatí prenasledovania židov v 30. rokoch minulého 
storočia emigrovala celá rodina v roku 1938 do New Yorku 
v USA, kde získali víza. V New Yorku získal aj bakalársky 
titul na City College. Čo sa týka štúdia na strednej škole, 
začal sa zaujímať o matematiku, pričom najväčšiu záľubu 
našiel v axiómach, teorémach, dôkazoch a konštrukcii 
euklidovskej geometrie, takže na City College si zvolil za 
hlavný smer štúdia práve matematiku. Venoval sa 
predovšetkým klasickej matematike – komplexné a reálne 
funkcie, Fourierovej postupnosti, diferenciálnej geometrii, 
a i. Fascinovala ho teória čísiel. Popri matematike študoval 
aj iné predmety ako fyziku, chémiu, biológiu, geológiu, 

Osobnosti 

Osobnosti.... 5 6/11 



 

filozofiu, dejepis. Čo sa týka ekonómie, predmet ho príliš 
nebavil a po niekoľkých týždňoch ho dokonca prestal 
študovať. Po ukončení bakalárskeho štúdia začal 
navštevovať MIT, kde sa zaoberal modernou matematikou 
ako algebraická topológia. Rozhodol sa preto pokračovať aj 
na doktorandskom štúdiu, kde si za cieľ výskumu vybral 
časť tejto vetvy matematiky, konkrétne teóriu uzlov, ktorá 
sa zaoberá vlastnosťami uzlov. Po ukončení PhD. štúdia 
začal pracovať pre Analytical Research Group pôsobiacu 
v rámci Princetonskej univerzity a jej matematickej katedry. 
Počas štúdia na MIT sa zoznámil s J. Nashom, ktorá získal 
cenu za ekonómiu v roku 1994 a od ktorého sa dozvedel 
niečo o teórii hier. Začal sa jej venovať hlbšie až postupne 
sa mu celá problematika zapáčila natoľko, že v roku 2005 
za svoj prínos v teórii hier získal cenu A. Nobela za 
ekonómiu. 

Redakcia 
 
 
 
 

Globálna výzva migrácie; pokus o vytvorenie systému 
kontroly 

Príspevok na súťaž- Education Without Borders (Abu 
Dhabi, Spojené arabské emiráty) 

(3. časť) 
 

Tak by migranti z východu mohli byť 
vzdelávaní v Ruskej federácii, získali 
by pracovné skúsenosti, schopnosť 
komunikovať v podmienkach cudzej 
kultúry, ktorá je bližšia tej západnej, 
a zdieľať tak budúce ľudské hodnoty 
prijímajúcich krajín. Nie nadarmo 
povedal velikán ruskej literatúry 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij tieto slová: „Kto sa chce 
stať skutočným Európanom, najprv sa musí stať skutočným 
Rusom“. Kvôli demografickej recesii sa veľké množstvo 
učiteľov základných a stredných škôl ocitlo bez práce. 
Jednou z ich pracovných alternatív by mohla byť sféra 
výučby migrantov. Ruský základný a stredoškolský 
vzdelávací systém je považovaný za jeden z najlepších na 
svete. Pri takýchto podmienkach, kvalitného vzdelania, 
pracovnej kvalifikácie, pokročilého stupňa integrácie 
a adaptácie k novým podmienkam, občianska príslušnosť 
potlačí etnickú a tým sa stane pomocnou rukou pôvodnej 
kultúry, a sama bude prispievať k potláčaniu národnostných 
konfliktov. Logickou sa ale stáva otázka, kto bude 
financovať vzdelávanie migrantov. Návrhom môže byť 
japonský systém v ktorom sú študenti po skončení štúdia 
zamestnávaní spoločnosťou, ktorá ich štúdium financovala. 
V podmienkach rozvoja transnacionálnych korporácií 
a iných medzinárodných štruktúr sa migrant stáva podstatne 
mobilnejším: po získaní vzdelania v Rusku, bude schopný 
pohybovať sa všade, kde to bude potrebné. 
„Vzhľadom k výskumu etnicko-kultúrnych zvláštností 
adaptácie detí migrantov v ruských školách, je badateľná 

rastúca motivácia a pripravenosť žiakov všetkých 
národností, ktorí boli zapojení do interkultúrneho dialógu“ 
(Makarov, 2010).   
Je dôležité pripomenúť, že pozitívnu úlohu bude hrať 
školský program vybraného zariadenia, ktorý by zahrňoval 
štúdiá kultúry, históriu okolitých krajín a špeciálne 
programy interkultúrnej a religióznej komunikácie. Školy 
by mali taktiež umožniť migrantom študovať aj ich rodný 
jazyk, čo by mohlo byť zaujímavou alternatívou pre 
ruských študentov. 
Dobrým príkladom etnickej integrácie môže byť malé 
mestečko vo Švédsku, s komunálnym zriadením - Butcherk. 
Mesto má 80 tisíc obyvateľov a rozpráva sa tu 120 jazykmi. 
Tajomstvo tejto úspešnej adaptácie migrantov spočíva v 3 
bodoch: po prvé, každý občan musí cítiť zodpovednosť 
k procesu rozvoja mesta, po druhé, každý občan musí mať 
možnosť vyjadriť svoj vlastný názor, a po tretie, každý 
občan musí okrem svojej kritiky predložiť aj návrh na 
riešenie danej problematiky. Takže každý migrant, 
nezávisle od veku, pohlavia, pôvodu, či sociálneho statusu 
musí demonštrovať svoju príslušnosť a dôležitosť pre 
mesto. Takto ľudia cítia,  že prislúchajú  k spoločenstvu 
a nemajú napríklad potrebu vyjsť do ulíc so zbraňou v ruke. 
Každý migrant dostane štandardné vzdelanie, a, podľa 
možností, preňho dôstojnú prácu. Inými slovami v takejto 
komunite sa bude cítiť pohodlne a bezpečne.  
Taktiež je potrebné, aby sa výhody tohto jedinečného 
modelu implikácie migrantov do spoločenského života, 
skúsenosti jeho realizátorov ale aj vzájomná výmena 
potrebných informácií odohrávala na rôznych úrovniach 
medzinárodných stretnutí. Existuje špeciálna organizácia 
pod názvom: Mestá proti rasizmu a diskriminácii. Členmi 
sú aj veľké ruské mestá ako Sankt Peterburg, a veľký je aj 
dopyt iných sibírskych miest, kde je značná potreba 
migračnej populácie. Zatiaľ čo donedávna boli hlavnými 
prispievateľmi Ukrajina a Moldavsko, dnes je najväčší prúd 
prisťahovalcov z krajín centrálnej a juhovýchodnej Ázie. 
Tento fakt by mohol pomôcť Rusku bojovať s problémom 
veľkej disproporcie obyvateľstva, ktorá je taká značná, že 
Rusko sa často prirovnáva k syru s veľkými dierami. 
Projekt mesta Butcherk má predpoklady byť realizovaný aj 
v najväčšej krajine sveta. 
Ako ukazujú štatistiky Svetovej banky, Ruská federácia, 
Saudská Arábia, Nemecko a Spojené štáty americké sú 
destinácie do ktorých prúdia imigranti najmä z rozvinutých 
štátov. Na tejto báze by tieto krajiny mohli spoločne čeliť 
ilegálnej migrácii, a naopak podporovať legálnu migráciu 
a utečencov - jedným slovom presadiť nové myšlienky 
riešenia akútnych problémov spojených s globálnou výzvou 
migrácie. Tieto krajiny by mohli vytvoriť napríklad 
Organizáciu najväčších prijímateľov migrantov - OTMRC 
(Organisation of the Top Migrants Recipients). Takýmto 
spôsobom by sa vzájomná spolupráca stala podstatne 
efektívnejšou, nie len pre samotné krajiny, ale pre celé 
medzinárodné spoločenstvo.   
Istá úroveň xenofóbie je príznačná pre všetky spoločenstvá. 
Je to prirodzené. Ale ľudia by mali byť informovaní o tom, 
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že znižovanie legálnej imigrácie môže viesť k rastu 
nelegálnej imigrácie. Navyše, ľudia musia pochopiť, že 
nedostatok pracovnej sily môže viesť k nestabilite 
pracovného trhu. Migranti sú považovaní za lacnú pracovnú 
silu. Niekedy vzniká v spoločnosti názor, že migranti 
obsadzujú tie pracovné miesta, ktoré sú určené pre 
domácich obyvateľov. Migranti sú ale ochotní pracovať za 
takých finančných podmienok, za ktoré nie je ochotné 
pracovať domáce obyvateľstvo. Ak by producent zvýšil 
plat, viedlo by to k nárastu jeho nákladov, čo by sa mohlo 
premietnuť do rastúcich cien výrobkov a služieb. Ľudia 
z hostiteľských krajín by si mali uvedomiť tento fakt. Takto 
by sa našla podpora pre imigračnú politiku aj medzi 
domácim obyvateľstvom. 
Svet je charakterizovaný nevyrovnanosťou záujmov, čo 
v otázke globálnych výziev predstavuje jeden spoločný cieľ: 
poľudštenie medzinárodných vzťahov. V roku 2006 Kofi 
Atta Annan povedal: „ My sa iba začíname učiť, ako urobiť 
vývoj migračnej politiky viac dôslednejším. Každý z nás 
drží časť mozaiky, ale nikto nemá celý obraz“(Annan K., 
2006). Tento fakt je dnes čoraz výraznejší, a Rusko by 
mohlo hrať dôležitú úlohu v spájaní týchto malých častí do 
jedného obrazu. 
 

Mária Bazvi - študentka 3. ročníka 
Petrohradská štátna univerzita 

 
 
   
 

Regionálna politika Európskej únie 
História zjednocovania regionálnej politiky európskych 

štátov 
Regionálna politika po založení EÚ – „Maastrichtská 

zmluva“ (6. časť) 
 

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 
130e, Rada na návrh Komisie, so 
súhlasom Európskeho parlamentu a 
po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom a Výborom 
regiónov jednomyseľne definuje 
úlohy, prioritné ciele a organizáciu 
štrukturálnych fondov, ktoré môžu 

zahŕňať zoskupovanie fondov. Rovnakým postupom 
definuje Rada aj všeobecné pravidlá, ktoré sa na ne 
vzťahujú, a pravidlá nevyhnutné na zabezpečenie ich 
efektívnosti a na koordináciu fondov navzájom a s 
ďalšími existujúcimi finančnými nástrojmi. 
         Rovnakým postupom zriadi Rada do 31. decembra 
1993 kohézny fond na poskytovanie finančných 
príspevkov na projekty z oblasti životného prostredia a 
transeurópskych sietí týkajúcich sa dopravnej 
infraštruktúry.“1 
 
                                                           
1 Maastrichtska zmluva, čl.130d 

Dokonca v sprievodnom dokumente Zmluvy o ES 
„Protokole o ekonomickej a sociálnej súdržnosti“ sa im 
podarilo presadiť špecifikáciu poskytovania týchto 
prostriedkov. Tým jasne sa stanovila hranica ktoré členské 
štáty tieto prostriedky môžu čerpať. Konkrétne podmienky 
čerpania môžeme si pozrieť v nasledujúcom článku. 
         Členské štáty súhlasia, aby Kohézny fond 
poskytoval finančné prostriedky Únie na projekty v 
oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí v 
členských štátoch s hrubým národným dôchodkom na 
osobu nižším ako 90 % priemeru Únie, ktoré majú 
program na splnenie podmienok hospodárskeho 
zbližovania, ako je to ustanovené v článku III-184 
ústavy2 
 
Výbor regiónov 
          Na vyrovnávanie ekonomických a sociálnych 
rozdielov v zaostalých regiónoch bolo dôležité dostať do 
Zmluvy o EÚ články, ktoré vytvárajú podmienky pre túto 
pomoc. Táto požiadavka bola splnená. Jednotlivé články 
Zmluvy o EÚ ktoré o tom hovoria sú uvedené 
v predchádzajúcom texte tejto práce. Regionálnu politiku je 
však potrebné riadiť a koordinovať s jednotlivými 
členskými štátmi. Na tento účel s členské krajiny dohodli, 
aby Zmluvou o EÚ bol ustanovený Výbor regiónov (VR). 
Na základe tejto zmluvy bol Výbor regiónov založený 
a zriadený v roku 1994. Jeho vznik, práva a povinnosti 
môžeme nájsť v nasledujúcej kapitole3 Zmluvy o EÚ.  
          „Zriaďuje sa výbor zložený zo zástupcov 
regionálnych a miestnych orgánov s poradnou funkciou, 
ďalej len „Výbor regiónov. 
           Počet členov Výboru regiónov sa stanovuje takto: 
Belgicko 12, Dánsko 9, Nemecko 24, Grécko 12, 
Španielsko 21, Francúzsko 24,Írsko 9, Taliansko 24, 
Luxembursko 6, Holandsko 12, Portugalsko 12, Spojené 
kráľovstvo 24 
          Členov výboru a rovnaký počet náhradníkov 
vymenuje na štyri roky Rada jednomyseľne na návrh 
príslušných členských štátov. Možno ich vymenovať 
znova. 
         Členov výboru nesmú viazať žiadne záväzné 
pokyny. Svoje funkcie vykonávajú úplne nezávisle vo 
všeobecnom záujme spoločenstva.“4 
         V súčasnosti má Výbor regiónov  344 členov. 
Zastúpenie  z každého členského štátu je približne pomerné 
k počtu jeho obyvateľov. Členovia výboru sú politici 
zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni, ktorí stoja 
často na čele regionálnych samospráv alebo sú primátormi 
miest. Ďalšie články nás informujú o jeho zložení, 
charaktere, právomociach a činnosti. 

                                                           
2 Protokol o hospodárskej , sociálnej a územnej súdržnosti , jediný 
článok, bod č 4 
     /Protokol je prílohou Maastrichtskej zmluvy 
3 Do Zmluvy o EÚ bola vložená Kapitola 4 – Výbor regiónov, 
ktorá obsahuje čl.198a, 198b, 198c 
4 Zmluva o EÚ, Kapitola 4 – Výbor regiónov, čl.198a 
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          V Zmluve o EÚ, Kapitola 4 – Výbor regiónov, 
čl.198a sa hovorí, že Výbor regiónov si volí predsedu a 
predsedníctvo na obdobie dvoch rokov. Prijme svoj 
rokovací poriadok a predloží ho na jednomyseľné 
schválenie Rade. Výbor zvoláva predseda na žiadosť 
Rady alebo Komisie. Môže sa schádzať aj z vlastného 
podnetu. 
          Ďalší čl.198,b uvádza, že Rada alebo Komisia sa 
poradia s Výborom regiónov v prípadoch, keď to 
stanovuje táto zmluva, a vo všetkých ostatných 
prípadoch, v ktorých to uzná za vhodné jeden z týchto 
dvoch orgánov. 
Ak to Rada alebo Komisia uzná za potrebné, stanoví sa 
výboru na predloženie stanoviska lehota, ktorá nesmie 
byť kratšia ako jeden mesiac odo dňa, keď bola 
oznámená predsedovi. Po uplynutí tejto lehoty môže 
Rada a Komisia konať aj bez neho. 
Ak sa uskutočnia porady s Hospodárskym a sociálnym 
výborom podľa článku 198, Rada alebo Komisia 
informuje Výbor regiónov o tejto žiadosti o stanovisko. 
Ak výbor usúdi, že sa to týka špecifických regionálnych 
záujmov, môže k tejto záležitosti vydať 
stanovisko.Výbor môže vyjadriť svoje stanovisko z 
vlastného podnetu v prípadoch, keď to uzná za vhodné. 
Stanovisko výboru spolu so záznamom o rokovaniach sa 
predkladá Rade a Komisii. 
         Ako môžeme zhrnúť význam týchto jednotlivých 
článkov Zmluvy o EÚ. Cieľom založenia Výboru regiónov 
je reprezentovať nižšie územnosprávne celky 
v inštitucionálnom systéme EÚ.  Na základe informácii 
a poznatkov z regiónov formulovať regionálnu politiku 
a ovplyvňovať smerovanie finančných tokov tam, kde je to 
najviac potrebné. Nezanedbateľným cieľom je aj vytvárať 
väzby medzi jednotlivými regiónmi, ktoré po vzájomnom 
zblížení môžu predkladať spoločné projekty, z ktorých budú 
mať spoločný úžitok. 
 
Agenda 2000 
          Ďalšou zastávkou pri sledovaní vývoja regionálnej 
politiky bola Agenda 2000. Bol to významný strategický 
dokument schválený Európskou komisiou 15. júla 1997. 
Tento dokument je označovaný aj ako „Program EÚ pre 21. 
storočie“.  
         Dôvodom vypracovania Agendy 2000 bolo aj 
ukončenie platnosti finančných plánov Únie k 31. decembru 
1999. V centre výziev formulovaných v Agende je okrem 
rozšírenia EÚ aj potreba obmedziť verejné výdavky 
a rastúce znepokojenie niektorých členských štátov pokiaľ 
ide o finančné príspevky do rozpočtu EÚ. Európska komisia 

preto navrhla „status quo“ pre rozpočet na roky 2000 až 
2006, ktorý vylučuje zvýšenie finančných zdrojov za hornú 
hranicu 1, 27 percenta hrubého domáceho produktu 
a zároveň zabezpečuje, že vitálne funkcie Únie zostanú 
zachované, rovnako ako i solidarita medzi členskými štátmi 
EÚ, i medzi EÚ a perspektívnymi členmi. 
         Cieľom dokumentu je  reforma politík EÚ v súvislosti 
s jej rozšírením o krajiny strednej a východnej Európy 
, návrh nového finančného rámca na roky 2000 – 2006 
a ďalšie reformné kroky. Zásadnou zmenou pre 
posilňovanie regionálnej politiky, ktorá bola na základe 
tohto dokumentu vykonaná, je redukcia už spomínaných 
šiestich cieľov na tri základné, a to dva regionálne 
programy a jeden horizontálny program pre ľudské zdroje. 
Ide o formulácia cieľov ktoré sú uvádzane v knihe „Spoločný 
a vnútorný trh EU“ autor  Pavol Hrivík, na  strane 207:  
 „Cieľ 1: 
Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien hospodársky 
zaostalých regiónov na úrovni NUTS 2.  
Tento cieľ sa dotýka regiónov, ktorých HDP na obyvateľa 
meraný paritou kúpnej sily je menší ako 75 % priemeru EÚ. 
Čerpanie finančných prostriedkov pre naplnenie cieľa 1 sa 
uskutočňuje zo všetkých štyroch štrukturálnych fondov 
ERDF, ESF, EAGGF, FIFG. 
  Cieľ 2: 
Podpora hospodárskej a spoločenskej premeny regiónov na 
úrovni NUTS 3, ktoré čelia štrukturálnym ťažkostiam. 
Pod cieľ 2 spadajú najmä regióny ktoré prechádzajú 
sociálno-ekonomickými zmenami v priemysle a službách 
  Cieľ 3: 
Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom podpory 
prispôsobovania  a modernizácie politík a systémov 
vzdelávania, školenia a zamestnanosti. 
Pod cieľ 3 patria regióny, na ktoré sa nevzťahuje cieľ 1. 
Realizácia cieľa sa uskutočňuje s finančnou podporou 
z fondu ESF.“ 
         Dňa 26. marca 1999 uzavreli predstavitelia Rady 
Európskej únie politickú dohodu o Agende 2000. Mala 
posilniť jednotné politiky a dať Európskej únii nový 
finančný rámec pre obdobie rokov 2000 až 2006 s 
výhľadom na rozšírenie Únie. Agenda 2000 bola uvedená v 
roku 1999 vo forme 20 dokumentov so zreteľom na 
prispôsobenie poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, na 
životné prostredia, zjednodušenie legislatívy, efektívnosť 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.  

 
Ing. František Vojtech, PhD. 
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