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Ústava a jej trinásta komnata 
alebo 

/Len aby sme v hanbe neostali/ 
 

         Každý z nás si vychutnal 
sviatočný septembrový deň. Väčšina 
Slovákov si tento deň vrylo hlboko 
do pamäti. Ešte dnes nám pred očami 
prebiehajú udalosti tohto dňa pred 

devätnástimi rokmi. 1. septembra 1992 o 22:26 hod. bola 
prijatá Ústava Slovenskej republiky  114  poslancami 
Slovenskej národnej rady z celkového počtu 150. Takto sa 
slovenskému národu otvorila cesta k samostatnej 
Slovenskej republike.  
         Zvedavosť ma tak strašne premohla, že  som si tento 
vzácny dokument  dokonca až niekoľkokrát prečítal. 
Postupne som si uvedomoval, že z pohodlia domova sa  na 
Ústavu SR možno pozerám inými očami, ako je bežne 
zaužívaná prax. Pokúsim sa priblížiť Vám moje, možno nie 
patrične  vážne  vnímanie tejto problematiky a verím, že aj 
takýmto spôsobom sa mi podarí nazrieť  čo je skryté 
v takzvanej trinástej komnate slovenskej ústavy.  
         V Prvej hlave, v Prvom oddiely v Základných 
ustanoveniach sa v článku 1 píše: 
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a 
právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani 
náboženstvo.“ Prečo teda bola dňa 24.11.2000 podpísaná 
politická zmluva so Svätou stolicou vo Vatikáne, kde jedna 
z budúcich požiadaviek Vatikánu je uplatňovanie výhrady 
vo svedomí? Možno, že čoskoro budeme  podpisovať 
zmluvu s najvyšším moslimským duchovným, že ramadán 
bude štátnym sviatkom. Úžasné, ďalšie dni plateného 
voľna. 
         Úvodne zahriatie a ideme ďalej. Pozrime sa na 
článok 5, citujem: „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné 
vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky.“ Stačí spomenúť len Piešťany, 
Dudince a takto by som mohol vymenovať dlhoradý 
zoznam slovenských kúpeľov, ale aj iných súkromných 
spoločností, ktoré využívajú vlastníctvo Slovenskej 
republiky pre osobný prospech. Alebo sa snáď mýlim? 
         Nad článkom 7a  je mi trocha smutno, citujem: 
„Slovenská republika podporuje národné povedomie a 
kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje 
ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy 
s materskou krajinou.“ Práve nedávno dávala jedna 
z televízií reportáž z poľskej dediny na poľsko – 
slovenskom pohraničí, kde prevláda slovenská menšina. 
Smutná reportáž o tom, že je to už posledná dedina kde 
ešte tento rok sa bude povinne vyučovať slovenčina.   
        Trocha ma rozveselil článok 13, v ktorom sa hovorí:  
„Povinnosti možno ukladať a) zákonom alebo na základe 
zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv 

a slobôd“. Ak som to dobre pochopil, tak ak občan 
poškodí pridelený byt obcou, alebo inou verejnou 
inštitúciou , bude sa zaň patrične zodpovedať. Zdá sa mi, 
že na Slovensku   je to trochu iné. Ak máte tu správnu 
farbu  , môžete sa dopúšťať skutkov, ktoré by v iných 
vyspelých krajinách vôbec netolerovali. Natíska sa mi 
otázka, je u nás farba nad zákon? Nikto sa Vám neodváži 
nič povedať, pretože v tom momente by sa z neho stal 
rasista. A občan s tou správnou farbou dostane zadarmo aj 
náhradné bývanie a nie len to. Nie je ten náš štát úžasný?. 
        No a zase sme u veľmi vážneho článku. Ak by 
o tomto článku náš národ vedel, tak  by to  v tej našej 
republike vyzeralo určite ináč. Nemuseli by sme hovoriť 
o bezhraničnom výpredaji národného majetku. Zase tu stojí 
otázka, či ten úžasný výpredaj národného majetku sa 
nepodobá na  odstraňovanie demokratických princípov. 
Jedni majú všetko a druhí nič. Citujem článok 32: 
„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, 
kto by odstraňoval demokratický poriadok základných 
ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak 
činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných 
prostriedkov sú znemožnené.“ 
        V článku 35a sa hovorí: „ Občania majú právo na 
prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje 
občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo 
vykonávať. Podmienky ustanoví zákon“. Ak občania majú 
ústavné právo na prácu, je smutné, že ku koncu prvého 
štvrťroka 2011 bolo nezamestnaných 375,6 tis obyvateľov 
Slovenska, čo je 13,9 % aktívneho obyvateľstva. Vychádza 
mi, že tento štát je buď zle riadený, alebo sa nám možno 
nechce pracovať. Posúďte sami. Ak pripustíme prvú 
variantu, že ústavné práva sa nezabezpečujú. To by mohlo 
znamenať , že ak sa nedodržuje ústava, je ohrozená 
samotná podstata demokracie. A už sme zase pri článku 
32.  
        Poďme sa však pozrieť na ústavu z pohľadu bežného 
občana a hlavne s úsmevom. V článku 37 , bod 4 sa hovorí: 
„Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. 
Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci 
ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a 
zamestnanci hasičských a záchranných zborov“. Nedaj 
bože, aby sa občan nad týmto článkom zase zamyslel. 
Podľa článku 32, každý občan má právo postaviť na odpor, 
no podľa článku 37, bod 4, sudcovia, vojaci, policajti, 
hasiči asi pravdepodobne nie sú  občania tohto štátu. Nedaj 
bože aby nás napadli nejaké cudzie mocnosti. Veď ako by 
to vyzeralo, keby sa práve vtedy u nás štrajkovalo a oni by 
museli čakať , keď sa nám uráči postaviť sa na odpor.  
         A nakoniec by som zacitoval jeden z najveselších 
článkov tejto ústavy. Ide o článok 40, citujem: „Každý má 
právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného 
poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, 
ktoré ustanoví zákon“. Možno najjednoduchšie by pre 
tento štát bolo, keby všetky nemocnice presťahoval  do 
Bratislavy a tu by sa tá bezplatná starostlivosť poskytovala 
racionálne celému Slovensku. Nebolo by to úžasne? Tak sa 
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mi zdá, že to už  vymyslel jeden z milovaných vodcov 
krajiny , ktorá bola v minulosti súčasťou Sovietskeho 
zväzu. Alebo som to počul v nejakom rozprávkovom 
príbehu? 
        A čo na záver. Patrilo by sa to naozaj ukončiť ako 
v rozprávkach. „Žili spolu šťastne na večné veky až kým 
nepomreli.“ Preložené do  reči 21. storočia, by ten záver 
mohol znieť nasledovne:  
„Aj keď sa rozpadli také  svetové ríše ako Rím a naposledy  
Sovietsky zväz, veria občania Slovenska zdraví duchom, že 
naša ústava pretrvá v takejto podobe  v jednote s týmto 
vrelo  milovaným  národom  na večné časy . Nakoniec ten  
vrele milovaný národ trinástu komnatu uzamkne a to čo je 
na papieri sa raz stane ozajstnou skutočnosťou“.  
 

Ing. František Vojtech, PhD. 
 
 
 

 
Slovensko ako jeden 

z koordinátorov  dunajskej 
stratégie. 

    
               Stratégia EÚ pre dunajský 
región (ďalej len „dunajská 
stratégia“) bola schválená Európskou 
radou 24. júna. Začala sa pripravovať 
ešte v júni roku 2009. Podľa modelu 

Stratégie EÚ pre baltský región by mala dunajská stratégia 
prehĺbiť spoluprácu krajín dunajského regiónu a posilniť 
trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť tejto 
časti Európy. Schválená štruktúra dunajskej stratégie sa 
opiera o štyri piliere a jedenásť prioritných oblastí.  Okrem 
orgánov Európskej únie, členských štátov 
a medzinárodných organizácií zapojených do aktivít 
v dunajskom regióne budú pre úspech dunajskej stratégie 
rozhodujúce ďalšie subjekty, vytvorené na národnej 
i medzinárodnej úrovni, ktorých vzájomná spolupráca 
vytvorí nevyhnutné podmienky pre výber a implementáciu 
projektov, vzájomnú informovanosť a rozhodovanie.   
V rámci prípravy dunajskej stratégie bolo v roku 2010 
v gescii Európskej komisie zorganizovaných päť 
tematických konferencií, na ktorých jednotlivé štáty 
regiónu ako aj niektoré medzinárodné organizácie 
prezentovali svoje predstavy, priority a ciele. Po sérii 
konferencií zorganizovala Európska komisia konzultácie 
s členskými štátmi za účelom finalizovania a zosúladenia 
predstáv jednotlivých štátov. Slovenská republika sa od 
samotného začiatku aktívne zapojila do prípravy dunajskej 
stratégie. Vláda uznesením č. 149/2010 schválila Národnú 
pozíciu k Stratégii EÚ pre dunajský región, ktorá bola 
novelizovaná uznesením vlády č. 229/2011. Na rokovaní 
vlády SR 13.7.2011 bol prijatý materiál uznesením vlády 
SR 497/2011  „Návrh systému koordinácie a aktualizácie 
projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie 
EÚ pre dunajský región“. 

Slovensko by malo prostredníctvom envirorezortu v 
spolupráci s Maďarskom robiť koordinátora obnovy a 
udržania kvality vôd v rámci stratégie EÚ pre dunajský 
región. Okrem toho máme v stratégii koordinovať spoločne 
so Srbskom ďalšiu oblasť – rozvíjanie znalostnej 
spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a 
informačných technológií. Medzi piliere stratégie patrí 
prepojenie podunajskej oblasti, ochrana životného 
prostredia v podunajskej oblasti, rozvíjanie prosperity v 
podunajskej oblasti a jej posilnenie. Vo všetkých 
zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu 
bola vytvorená pozícia národného kontaktného bodu, na 
Slovensku bol zaň určený Úrad vlády SR. Okrem týchto 
bodov a koordinátorov v stratégii funguje aj 11 riadiacich 
skupín pre jednotlivé oblasti, v ktorých má zastúpenie 
každý štát.  
Podľa posledného materiálu Vlády SR z júla sú určené 
priority Slovenska v jednotlivých pilieroch stratégie. V 
pilieri spájanie dunajského regiónu je to budovanie 
severojužného dopravného prepojenia s napojením na 
Dunaj (prednostne vodnej vážskej cesty), podpora 
integrovanej intermodálnej dopravy – budovanie 
terminálov s napojením na multimodálne dopravné 
koridory, podpora nemotorovej (napríklad cyklistickej) 
dopravy v mestách a mestských regiónoch, využitie rieky 
Dunaj ako zdroj obnoviteľnej energie a ako cestu na 
dopravu energetických surovín, podpora dialógu medzi 
jednotlivými kultúrami dunajského regiónu a podpora 
budovania cyklotrás v celom regióne V pilieri Ochrana 
životného prostredia v dunajskom regióne je to samotná 
ochrana životného prostredia v regióne, integrovaný 
manažment vodných zdrojov, teda starostlivosť o zdroje 
podzemných a povrchových vôd, ich racionálne 
využívanie, ochrana pred povodňami, využívanie 
podzemnej vody ako zdroj pitnej vody, ochrana a udržanie 
kvality vôd v dunajskom regióne, ochrana a starostlivosť o 
ovzdušie, pôdy a ekosystémy dunajského regiónu a 
ochrana biodiverzity a krajiny a riadenie rizík v oblasti 
životného prostredia. V pilieri Budovanie prosperujúceho 
dunajského regiónu je to podpora budovania 
vedomostných klastrov a budovanie vedecko-
technologických parkov.  
Prostriedkom naplnenia dunajskej stratégie budú aktivity a 
projekty realizované v spolupráci viacerých štátov alebo 
medzinárodných organizácií a realizované na národnej 
úrovni jednotlivými príslušnými štátmi dunajského regiónu 
spĺňajúce kritéria dunajskej stratégie, aj aktivity a projekty, 
implementované realizované v spolupráci viacerých štátov 
alebo medzinárodných organizácií. Neoddeliteľnou 
súčasťou dunajskej stratégie je akčný plán na úrovni 
Európskej únie, ktorý v štruktúre podľa štyroch pilierov 
a jedenástich prioritných oblastí definuje aktivity 
a príklady projektov na naplnenie cieľov stratégie. To 
znamená, že akčný plán sa neobmedzuje striktne len na 
projekty, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ale keďže ide o živý 
a dynamický dokument, v priebehu implementácie 
dunajskej stratégie môže byť doplnený o ďalšie projekty, 

Ekonomický komentár 

Komentár.... 3 9/11 



 

prípadne niektoré projekty z neho môžu byť vypustené. 
Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi, 
regiónmi a ostatnými zainteresovanými stranami vybrala 
do návrhu akčného plánu tie návrhy opatrení a priorít, 
prezentované zainteresovanými štátmi, ktoré prinášajú 
okamžité a viditeľné prínosy pre obyvateľov tejto oblasti 
a majú dosah na dunajský makroregión, alebo aspoň na 
jeho významnú časť.  Projekty by  mali podporovať trvalo 
udržateľný rozvoj a pokrývať viacero regiónov a krajín, 
mali by byť  koherentné a vzájomne sa podporovať. V 
konečnom dôsledku by mali zaznamenať prínos pre všetky 
strany, mali by byť realistické, technicky uskutočniteľné, 
s disponibilným a dôveryhodným financovaním. Časový 
rámec projektov je rôzny, niektoré môžu byť 
implementované v horizonte 1 – 2 rokov, iné budú 
realizované počas dlhšieho obdobia. Vo všeobecnosti by 
každý projekt, realizovaný v rámci dunajskej stratégie, mal 
mať jasne definovanú inštitúciu, ktorá zaň nesie 
zodpovednosť. 
V stratégii sa nemajú využívať žiadne nové financie, 
žiadna nová legislatíva a žiadne nové inštitúcie. Európska 
únia nevyčleňuje na stratégiu osobitné peniaze, región ich 
však môže do značnej miery čerpať z už dostupných 
prostriedkov v rôznych programoch EÚ. Stratégia sa teda 
bude vykonávať s využitím existujúcich finančných 
prostriedkov a ich prípadným zosúladením s cieľmi 
stratégie a v súlade s celkovými rámcami. Prostredníctvom 
mnohých programov EÚ je už k dispozícii dostatok 
prostriedkov napr. zo štrukturálnych fondov na roky 2007 
– 2013, ako aj značné prostriedky v rámci nástrojov pre 
pristupujúce krajiny. Paradoxne pre Slovensko je dosiaľ 
nedostatočné vlastné čerpanie štrukturálnych fondov 
možnosťou ich využitia vo väčšej miere práve pre 
napĺňanie dunajskej stratégie zvlášť v rozvoji vedomostnej 
ekonomiky. 
 

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

 
 

 
 
 
Potravinový problém 

 
Potravinový problém je jedným 
z globálnych problémov, v rôznej 
miere a na rôznej úrovni sa prejavuje 
v takmer všetkých krajinách 
súčasného sveta. Ťažiskom 
potravinového problému sú však 
v súčasnosti rozvojové krajiny (a 

najmä najchudobnejšie krajiny sveta), kde je tento problém 
najviac viditeľný. Hlavným problémom je zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín a ich dostatočnej 
výživovej schopnosti na individuálnej úrovni. 
 

Medzi základné otázky potravinového problému patria 
hlad, podvýživa, potravinová pomoc a potravinová 
bezpečnosť. Hlad je pocit vyvolaný nedostatkom potravy, 
ktorý vyvoláva potrebu jesť. Vzniká vtedy, keď klesne 
hladina glykogénu v krvi pod určitú hranicu. Okrem toho 
na potrebu prijímať potravu vplývajú aj ďalšie skutočnosti, 
napr. signály z tráviacej sústavy, pôsobenie hormónov, 
psychický stav a i. Podvýživa (tiež malnutrícia) je 
nedostatočná výživa, pričom rozlišujeme dva aspekty 
podvýživy. Jedným je podvýživa celková, ktorá sa týka 
všetkých zložiek výživy, druhým je podvýživa čiastočná, 
keď chýba len jedna zložka potravy (napr. minerály ako 
železo, vápnik, horčík, alebo vitamíny ako C, B, A, D 
atď.). Jedným z druhov podvýživy je tzv. kwashiorkor, 
podvýživa spôsobená nedostatočným príjmom bielkovín 
u detí. Tento typ je bežný v rozvojových krajinách, deti 
s týmto typom majú veľké brušká a tenké končatiny. 
V prípade, že sa podvýživa týka všetkých zložiek potravy, 
hovoríme o energetickej podvýžive (energetickej 
nedostatočnosti), ktorá sa odborne nazýva kachexia, 
emaciácia a marazmus. Kachexia je strata telesnej 
hmotnosti, ktorá sa nedá zvrátiť ani prijímaním dostatočne 
výživnej potravy. Emaciácia je nadmerná telesná 
schátranosť, pričom človeku jasne vidieť cez kožu kosti 
(rebrá, kľúčne kosti). Marazmus je forma vážnej 
energetickej podvýživy z dôvodu nedostatku proteínov, 
keď môže dôjsť k redukcii telesnej hmotnosti až o 80 % 
priemernej váhy voči výške a objavuje sa do 1. roku veku 
dieťaťa. Marazmus je telesné a duševné oslabnutie ako 
následok iných vyčerpávajúcich chorôb. Dlhodobý 
nedostatok jedla a z neho pochádzajúcej energie 
v konečnom dôsledku vedie k strate telesnej hmotnosti (v 
prvom štádiu úbytok tukového tkaniva, neskôr úbytok 
svalového tkaniva), čo má za následok zhoršenie 
zdravotného stavu jednotlivca či celej populácie. Ide 
predovšetkým o oslabenie imunity a tým rast náchylnosti 
na infekčné ochorenia, zlé hojenie rán, poruchy trávenia. 
Veľmi ťažké stavy podvýživy vedú k metabolickému 
rozvratu organizmu a končia sa smrťou človeka. Cieľom 
potravinovej pomoci je zaistiť konzumáciu dostatočného 
množstva bezpečných a výživných potravín. 
 
Medzi hlavné efekty nedostatku potravín môžeme zaradiť: 
Smrť, ktorá je spôsobená absolútnym nedostatkom 
potravy, keď nie je možné pokryť ani najzákladnejšiu 
energetickú spotrebu. 
Narušenie zdravého vývoja, resp. fungovania organizmu 
a vzniku chorôb v dôsledku dlhodobej podvýživy spojenej 
s nedostatkom vitamínov a stopových prvkov (napr. 
nedostatok vitamínu A u detí spôsobuje problémy so 
zrakom, čo sa môže skončiť až slepotou). 
Rast výskytu rôznych typov ochorení, najmä infekčného 
charakteru, spojený s konzumáciou nevhodných 
a nevhodne upravených potravín a nedostupnosťou 
bezpečného zdroja pitnej vody. 
Potravinový problém má množstvo negatívnych dôsledkov, 
pričom medzi najviac závažné môžeme zaradiť 1. 
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zhoršenie zdravotného stavu populácie, 2. zníženie kvality 
a výkonnosti pracovnej sily a 3. disproporcie v ekonomike 
a vonkajších vzťahoch. Na zhoršenie zdravotného stavu 
populácie má vplyv nedostatočná výživa. Nedostatok 
potravín má za následok aj obmedzenie možnosti 
reprodukcie a prípravy kvalifikovanej pracovnej sily, čo 
vedie k poklesu kvality a produktivity práce v danej krajine 
a k ďalšiemu poklesu, prípadne úplnému zastaveniu 
ekonomického rastu a rozvoja. Čo sa týka disproporcií 
v ekonomike danej krajiny, vysoký podiel 
poľnohospodárstva spolu so zaostalými 
poľnohospodárskymi technikami spôsobujú výkyvy 
v tempách ekonomického rastu a nedostatočná 
poľnohospodárska produkcia obmedzuje, pre ekonomický 
rozvoj nevyhnutný, rozvoj priemyslu a vyvoláva tlak na 
import potravín zo zahraničia. 
Medzi hlavné príčiny potravinového problému môžeme 
zaradiť: 
- sociálno-ekonomické 
- populačné 
- prírodné 
- vonkajšie ekonomické vzťahy. 
 
Hlavným sociálno-ekonomickým faktorom je dualizmus 
poľnohospodárstva rozvojových krajín, keď spolu 
koexistujú tradičné a komerčné poľnohospodárstvo. 
V rámci tradičného poľnohospodárstva dochádza 
k jednoduchej reprodukcii a k výrobe pre vlastné potreby 
(a len výnimočne pre trh). Na druhej strane, komerčné 
poľnohospodárstvo je orientované na poľnohospodársku 
produkciu pre trh a na export. Keďže pomer týchto dvoch 
štruktúr je v rozvojových krajinách v prospech tradičného 
sektora, ekonomickým dôsledkom je skutočnosť, že objem 
potravín pre domácu spotrebu (zabezpečovaný tradičným 
poľnohospodárstvom) nie je schopný uspokojiť celkovú 
domácu spotrebu. 
V súvislosti s populačnou príčinou sú dôležité dva aspekty: 
1. populačný rast a 2. fragmentácia poľnohospodárskej 
pôdy. Populačný rast, alebo populačná explózia, 
v rozvojových krajinách vplýva na zabezpečenie 
potravinami pre tieto ekonomiky. Populačný rast tiež 
vplýva na rast fragmentácie pôdy, kde dochádza k poklesu 
produktivity práce a k odlevu relatívne prebytočného 
obyvateľstva do miest. Ďalším negatívnym dôsledkom je 
tiež neúmerné zaťažovanie životného prostredia a jeho 
následná degradácia. 
Prírodné faktory sú základným predpokladom na 
poľnohospodársku výrobu. Jedným z hlavných prírodných 
faktorov sú klimatické a pôdne pomery, ktoré predstavujú 
obmedzujúci faktor poľnohospodárskej produkcie 
(dostatok vlahy, rozloženie zrážok, dostatok prírodných 
živín v pôde, výskyt škodcov a chorôb atď.). Výrazný 
dosah na poľnohospodársku produkciu a potravinovú 
situáciu v rozvojových krajinách majú aj prírodné 
katastrofy (suchá a záplavy). Posledným dôležitým 
prírodným faktorom je degradácia kvality prírodného 
prostredia prostredníctvom zväčšovania množstva 

obrábateľnej pôdy, čo spôsobuje deforestáciu 
a dezertifikáciu v rozvojových krajinách, pričom miera 
závislosti od prírodných faktorov je v rozvojových 
krajinách vyššia ako vo vyspelých krajinách. 
Medzi príčiny vonkajších ekonomických vzťahov môžeme 
zaradiť závislosť a podriadenosť postavenia rozvojových 
krajín vyspelým krajinám, import potravín (ktorého 
hlavnou úlohou je vyrovnávať deficit domácej 
poľnohospodárskej výroby a zmierňovať kritický 
nedostatok potravín), export komodít (ktorý slúži ako zdroj 
devízových príjmov na nákup potravín a spotrebných 
tovarov zo zahraničia), monokultúrnosť ekonomík 
rozvojových krajín a nekonkurencieschopné komodity 
(exportné príjmy závislé od vývoja cien komodít na 
svetových trhoch, pričom rozvojové krajiny nemajú 
možnosť ovplyvňovať ceny komodít) a pôsobenie 
transnacionálnych korporácií. Tie ovládajú väčšinu 
medzinárodného obchodu s komoditami, čo im umožňuje 
presadzovať v rozvojových krajinách aj také ciele, ktoré sú 
v rozpore s národnými záujmami rozvojových krajín, 
prípadne v rozpore s riešením potravinového problému. Na 
druhej strane sa však transnacionálne korporácie priamo 
podnikajúce v rozvojových krajinách môžu stať nositeľmi 
technologického pokroku a ekonomického rastu, čo bude 
mať pozitívny vplyv na riešenie potravinového problému. 
 

Ing. Martin Grešš, PhD. 

 

 

 
 

Terorizmus ako negatívny fenomén súčasnej  
civilizácie 

 
Vymedziť pojem „terorizmus“ je 
veľmi ťažké, pretože tento 
sociálnopolitický jav má nesmierne 
zložité pozadie, jeho prejavy sú 
rôznorodé a rafinované, často sa 
vyskytuje prekvapivo, v určitých 
regiónoch sveta. 
Rozmanitosť foriem terorizmu, ktoré 
doposiaľ poznáme na platforme 
doterajšej genézy, zďaleka nie sú uzatvorenou otázkou, ale 
opäť majú svoj pokračujúci trend vývoja. Deje sa tak 
v konkrétnej závislosti od vnútropolitickej situácie štátov 
v danom teritóriu resp. regióne a taktiež od finančných 
prostriedkov dostupných aktívnym teroristickým 
organizáciám. Jedná sa buď o vlastné zdroje, alebo 
z podpory iných štátov vo svete. Neustále sa hľadá 
komplexná definícia terorizmu, je to snaha odborníkov 
a inštitúcií. Jedna z takýchto ucelenejších definícií hovorí, 
že: 
 „Terorizmus je metóda boja, v ktorom náhodné alebo 
symbolické obete sú nástrojom násilia na dosiahnutie 

Medzinárodné politické vzťahy 
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cieľa. Tieto obete, ako nástroje násilia, majú spoločnú 
skupinovú alebo triednu charakteristiku, ktorá je základom 
na ich výber za obete. Prostredníctvom predchádzajúceho 
použitia násilia alebo vierohodnej hrozby násilím sa ostatní 
členovia tejto skupiny (alebo triedy) dostávajú do stavu 
chronického strachu. Táto skupina alebo trieda, u ktorej je 
zámerne narušené uvedomenie si významu bezpečnosti, je 
cieľom teroru. Výber obetí za cieľ násilia je mnohými 
pozorovateľmi, počnúc svedkami tohto násilného činu, 
považovaný za nenormálny, vzhľadom na jeho krutosť, 
dobu, kedy sa uskutočnil (napr. obdobie mieru), miesto 
(nie bojové pole), alebo nerešpektovanie pravidiel súboja, 
prijatých v konvenčnom boji. Úroveň násilia vytvára 
pozorné obecenstvo, sledujúce obete teroru; časť tohto 
obecenstva môže byť vzápätí hlavným objektom 
manipulácie. Účelom tejto nepriamej metódy boja je 
znehybniť cieľ teroru, spôsobiť jeho dezorientáciu 
a donútiť vládu alebo verejnú mienku, aby zmenili postoje, 
alebo správanie v prospech krátkodobých alebo 
dlhodobých záujmov tých, ktorí používajú túto metódu 
boja“ (Schmid, 1984). 
Pri hľadaní jeho koreňov nás literatúra privádza až do 
staroveku a vtedajších vrážd v starovekom Grécku a Ríme, 
či k stredovekej šítskej sekte Hashishinov. Avšak jeho 
formálne ukotvenie nájdeme až v 14. storočí, kedy sa tento 
termín prvýkrát objavil vo francúzskom slovníku. Všetky 
tieto referencie sú však skôr žiadané ako zjavné. Podľa 
akejsi nepísanej dohody bezpečnostnej komunity sa 
fundamentálnym počiatkom terorizmu stala Veľká 
francúzska revolúcia a v súvislosti s ňou užitie pojmu 
terorizmus odkazujúc na praktiky vtedajšej vlády. 
Maximilián Robespierre: „Ak základom vlády ľudu v dobe 
mieru je cnosť, v dobe revolúcie je to cnosť a teror – cnosť 
bez ktorej by bol teror barbarský a teror bez ktorého by 
cnosť bola nemohúca“. 
Podľa Rapoporta, nesporne jedného z najviac uznávaných 
historikov súčasného terorizmu, v dobe od posledných 
desaťročí 20. storočia až doteraz, svet bol divákom 
poznania štyroch teroristických vĺn; to znamená štyroch 
časových cyklov, v ktorých k terorizmu dochádzalo zo 
strany rozdielnych povstaleckých skupín v rôznych 
krajinách,  a to úplne alebo aj čiastočne simultánne. 
Prvá teroristická vlna má svoj počiatok v cárskom Rusku 
v roku 1880. Ruskí anarchisti terorizovali buď 
individuálnym alebo systematickým vraždením politické 
osobnosti; pričom svoj spôsob násilia a krutosti 
ospravedlňovali tak, že ho úspešne prebralo aj veľa 
zahraničných hnutí. 
Druhá je definovaná ako „protikoloniálna“ a začala v roku 
1917 a neprekročila približne rok 1965. Hlavným motívom 
„kladného konania“ s podtextom pochopenia a opätovného 
ospravedlnenia bolo právo na sebaurčenie národov. 
Princíp, ktorý po skončení prvej svetovej vojny šírili 
víťazné európske krajiny po podpísaní Versailleskej 
zmluvy a vnútili ho kolóniám, ktoré boli porazené. 
Terorizmus tretej vlny, ktorý praktizovali hlavne 
organizácie v Európe a na Strednom Východe, postupne 

nadobúdal dôležitý ideologický internacionálny význam. 
Začal spolupracovať so zahraničnými organizáciami, ba 
často sa stávalo, že podnikal akcie mimo krajinu pôvodu. 
Ide o sedemdesiate  roky 20. storočia. 
Prelínajúce sa aktivity terorizmu z predchádzajúceho 
obdobia otvorili oponu štvrtej vlny terorizmu, začínajúc asi 
rokom 1979. Náboženské aj sektárske skupiny propagujú 
vlastné dogmy a útočia na jednotlivcov, skupiny i štáty, 
pretože podľa nich nedodržujú ich vierovyznanie. 
Stretávame sa aj s tým, že vytvárajú atmosféru 
nepriateľstva, do čela nej sa teroristi nominujú, aby tak 
vzbudzovali strach a veľké obavy. Používanie násilia za 
účelom zastrašovania, koreneného náboženskými cieľmi, 
tak to je zámienka mnohých nebezpečných moslimských 
extrémistov. 
Terorizmus sprevádza dlhá minulosť a stále je medzi nami; 
„ohrozuje životy a práva občanov na celom svete, je 
výzvou pre všetky vlády, živí strach a antagonizmus a núti 
štáty, aby do neho investovali úsilie a prostriedky, ktorými 
by mali riešiť vážnejšie problémy, ako sú chudoba, 
nedostatok lekárskej starostlivosti a potravín alebo rastúce 
ekologické riziká“ (Ibáñez). 
Terorizmus ako bezpečnostná hrozba však netvorí jednotnú 
skupinu, ale foriem či druhov terorizmu môžeme na 
základe viacerých kritérií definovať množstvo. Pokiaľ ju 
uchopíme optikou motivácie jej aktérov, môžeme 
terorizmus rozlíšiť na:  ultraľavicový, ultrapravicový, 
etnický a teritoriálny, náboženský, ekologický, kriminálny, 
psychopatologický, single – issue a ďalšie.. 
 
Ďalej v prípade hodnotenia „smeru terorizmu“ ho delíme 
na: 
- Subverzívny terorizmus (terorizmus zdola proti držiteľom 

moci) 
- Represívny terorizmus (terorizmus zhora, od držiteľov 

moci) 
Podľa jeho aktérov:  
 - štátny terorizmus  
-  neštátny terorizmus 
 
Príčiny terorizmu sa nedajú s presnosťou určiť. Príčinou sú 
rozhodnutia jednotlivcov a skupín zapojiť sa do 
teroristickej činnosti, ďalej spolupráca pôsobenia viacerých 
udalostí a situácií, pričom nie každá má pre konkrétne 
rozhodnutie aj rovnakú dôležitosť. Potvrdzuje to 
i stanovisko známeho odborníka na terorizmus Gurra, keď 
povedal: „bieda, frustrácia, smútok a zúfalstvo, ktoré vedú 
k terorizmu, majú mnoho príčin v medzinárodnej 
politickej, ekonomickej a sociálnej situácii a v situácii 
jednotlivých štátov, ktoré vplývajú na teroristu, ako aj 
v jeho osobných podmienkach. Presnú reťaz príčin 
príslušných činov nemožno zistiť s vedeckou presnosťou“ 
(Gurr, 1970). 
 

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 
Vysoká škola Visegrádu  v Sládkovičove 

Fakulta sociálnych štúdií 
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Elinor Ostromová 

 
V roku 2009 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu 
dvom ekonómom – E. Ostromovej a Oliverovi E. 
Williamsonovi. E. Ostromová je prvou ženou, ktorej bola 
cena udelená. 
E. Ostromová získala cenu ze jej analýzu hospodárneho 
riadenia, najmä zo strany občanov. Jej príspevok 
k ekonomickej vede spočíva predovšetkým v spochybnení 
všeobecne prijímaného názoru tým, že názorne 
demonštrovala ako môže byť lokálny majetok efektívne 
a úspešne riadený lokálnymi obyvateľmi bez akejkoľvek 
regulácie centrálnou autoritou či privatizáciou. 
E. Ostromová sa narodila v Los Angeles v Kalifornii 
v auguste 1933, čo znamená, že jej prvé roky života sú 
spojené s Veľkou hospodárskou krízou, ktorá vypukla 
v USA. Ako sama spomína, za ich domom bola veľká 
záhrada, kde sa učila pestovať zeleninu a ovocné stromy, 
neskôr, počas druhej svetovej vojny zase pliesť a štrikovať 
svetre pre amerických vojakov bojujúcich v zahraničí. Jej 
najobľúbenejšou aktivitou v tom období bolo plávanie, 
ktorému sa venovala aj v rámci súťaží, neskôr začala učiť 
techniku plávania, aby si zarobila pre svoje univerzitné 
štúdium. Čo sa týka jej neskoršej akademickej kariéry, 
počas štúdia na strednej škole v Beverly Hills navštevovala 
debatný krúžok, kde aktívne vystupovala v rôznych 
rečníckych súťažiach, čo jej pomohlo pri argumentácii 
v budúcich rokoch. Musela sa naučiť, že na verejné otázky 
neexistuje len jeden názor a musela sa naučiť používať 
argumenty v prospech akéhokoľvek názoru, ako aj kritiku 
každého názoru. Po ukončení štúdia na strednej škole 
začala navštevovať Kalifornskú univerzitu v Los Angeles, 
kde sa venovala štúdiu sociálnych vied. Po ukončení školy 
však zistila, že v tom čase nie je jednoduché pre ženy 
zamestnať sa na inej pozícii ako sekretárka či učiteľka na 
základnej alebo strednej škole. Preto sa po práci 
v súkromnej firme rozhodla získať PhD., napriek tomu, že 
ženy sa zvyčajne neprijímali. Doktorandské štúdium 
úspešne ukončila v roku 1965. Zúčastnila sa výskumu 
v rámci výskumného tímu študujúceho vodný priemysel 
v južnej Kalifornii, ktorý zastrešoval aj jej budúci manžel 
Vincent Ostrom. V podstate sa zaoberala štúdiom 
spoločného využívania zdrojov bez toho, aby o tom vedela, 
čo však viedlo k tomu, že sa z nej stala odborníčka na 
problémy súvisiace so spoločným využívaním zdrojov 
v rámci efektívneho riadenia týchto zdrojov. Od ukončenia 
doktorandského štúdia nastúpila na pozíciu profesora na 
Indiana University v Bloomingtone, kde pôsobí aj 
v súčasnosti. 

Redakcia 
 
 
 

 
 
 

Žurnalisti – lovci vo svorke 
 

(Pavol Dinka: Žurnalisti – lovci vo svorke, Politologický 
odbor Matice Slovenskej 2010, 343 strán) 
 
Po zaujímavom titule Slovenské masmédiá – Metódy 
manipulácie tu máme opäť ďalšiu rozporuplnú knihu od 
mediálnymi mienkotvorcami opovrhovaného Pavola 
Dinku. Ako sme si už mohli zvyknúť, tak ani táto kniha sa 
vďaka autorovým odlišným názorom nevyhla svojej 
škandalizácii, alebo umiernenejšie povedané zdvihnutému  
prstu veľkej časti žurnalistickej populácie. Nuž čo, autor 
zrejme vôbec nepochopil  že jeho knihy na túto tému sú 
pre čitateľov zakázaným ovocím, alebo to práve chápe až 
priveľmi dobre a zhostil sa úlohy zalátania obrovskej 
prázdnoty nevyslovených názorov, čo sa mu aj podarilo 
najlepšie ako vedel, a to napísaním novej knihy.   
Samotná kniha je rozdelená na päť častí: Mediálne 
štvanice, Mediálne manipulácie, Rozsudky a sankcie, 
Publicistika a Štúdie, v ktorých autor rozoberá na 
konkrétnych prípadoch mediálne prešľapy, trapasy a často 
až kruté mediálne útoky voči konkrétnym osobám, 
inštitúciám, politikom, ako aj autorovi samému. Poskytuje 
konkrétne ukážky manipulácie s verejnou mienkou. Skúma 
korupciu a etiku v žurnalistickej praxi.  
Napriek dotýkaniu sa citlivých tém konfrontovaných touto 
knihou  a vlastným publicistickým príspevkov autora, 
nevyjadruje kniha žiadnu otvorenú nenávisť voči 
žurnalistom, o ktorých píše. Napriek tomu, že si je autor 
vedomý možného odporu médií, vyjadruje sa, že jeho 
cieľom nie je novinárov urážať, ale len otvoriť a poskytnúť 
iný pohľad, ktorý čitateľ v knihe naozaj aj nájde. 
 

Ing. Juraj Strempek 
 
 
 
   
 
 

Európske vinárstvo v kontexte reformy Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky EÚ 

(2. časť ) 
 

                    Opäť je možné 
pochybovať o solidarite v EÚ, ktorá 
štedro podporuje farmárov 
v Taliansku, Francúzsku alebo 
v Španielsku na úkor nových menších 
producentských krajín, ktorých 
vinársky sektor nutne potrebuje 
reštrukturalizáciu, aby si zachoval 
svoju konkurencieschopnosť.    
  

Osobnosti 

Európska únia 

Recenzie 
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Tabuľka : Bruselský návrh podpôr na hektár vinohradu 
Krajina Výmera viníc 

(ha) 
Podpora 
(Eur/ha) 

Slovensko 21 531 69 
Česko 19 081 87 
Španielsko 1 099 765 174 
Francúzsko 879 859 174 
Taliansko 730 439 225 

Zdroj: www.euroinfo.gov.sk 
 
Nový systém národných obálok, ktorý nakoniec prešiel 
rokovaniami a schvaľovacím procesom, znamená nový 
„spravodlivejší“ spôsob prerozdeľovania finančného balíka 
vyčleneného pre spoločnú organizáciu trhu s vínom. 
Slovensko si napríklad polepší o takmer dvojnásobok v 
porovnaní s doterajším systémom, navyše bude dochádzať 
k ďalšiemu postupnému zvyšovaniu dotácií do roku 2015 
až na sumu 5,1 milióna EUR (z 1,5 milióna EUR v roku 
2007). Prostriedky v národných obálkach musia krajiny 
použiť na rôzne podporné opatrenia, ako je napríklad 
propagácia vína na trhoch tretích krajín, či 
reštrukturalizácia a modernizácia viníc a vínnych skladov. 
Použitie týchto zdrojov je však v podmienkach SR 
diskutabilné. Slovenská republika je v produkcii 
nesebestačná a vývozné kapacity sú minimálne, preto 
nemôže využívať vyčlenené zdroje v plnej miere. Potrebný 
by bol väčší objem zdrojov na zachovanie o ochranu 
vinárskych oblastí a vyššie podpory pre pestovateľov 
viniča, aby sa zabránilo masovému vyklčovaniu a premene 
vinohradov na stavebné pozemky, ako sa stalo bežnou 
praxou v mnohých tradičných vinohradníckych obciach 
najmä v okolí Bratislavy.   
  
V súvislosti s klčovaním vinohradov, do čoho vkladala EÚ 
svoje najväčšie nádeje pri riešení nadprodukcie, bola 
dohodnutá celková plocha 175 000 ha. EK vo svojich 
plánoch pôvodne navrhovala dobrovoľnú likvidáciu 400 
000 ha, no po vlne nesúhlasu túto plochu znížila. Na 
opatrenia v oblasti klčovania je na obdobie rokov 2009 až 
2011 vyčlenených 464 miliónov respektíve 334 miliónov a 
276 miliónov EUR. Vyklčovanie viníc bude do budúcna 
prioritou aj s ohľadom na to, že EÚ už nemieni ďalej 
dotovať destiláciu nekvalitných stolových vín, ktorou 
udržiavala pri živote malých vinohradníkov z južných 
producentských krajín, čo Úniu stojí 500 miliónov EUR 
ročne. Komisia hovorí o dobrovoľnej likvidácii, no 
k dobrovoľnej redukcii plôch vinohradov budú farmárov 
viesť najmä finančné motívy. Výška odškodného by sa 

mala počas trojročného prechodného obdobia postupne 
znižovať pričom pre tých výrobcov, ktorí sa rozhodnú 
opustiť trh ihneď, bude najvyššia. To znamená, že v prvom 
roku je odškodné za vyklčovanie jedného hektára plochy 
vinohradov 7174 EUR, v ďalších rokoch by malo 
odškodné klesnúť na 2938 EUR za ha. Vďaka zvýšenému 
balíku peňazí, ktorý dostala SR z rozpočtu SPP sa dotácia 
na klčovanie zvýši až do 9000 EUR za jeden hektár 
rodiaceho vinohradu. Vyklčovanie vinohradov za finančnú 
náhradu predstavuje dvojsečnú zbraň. Na jednej strane 
Únia chce, aby sa znížili reálne plochy vinohradov najmä 
v krajinách, ktoré sa najviac podieľajú na nadprodukcii. Na 
druhej strane však možno reálne predpokladať, že vysoké 
jedno rázové dotácie budú viac lákať slovenských 
vinohradníkov ako talianskych.    
 
Jedným z najdiskutovanejších opatrení, ktoré si najviac 
chránili silné vinohradnícke regióny z juhu Európy, boli už 
spomínané dotácie na krízovú destiláciu a destiláciu 
konzumného liehu. Tieto dotácie sa na základe novej 
legislatívy postupne prestanú využívať, pričom uvoľnené 
prostriedky (vyše 700 miliónov EUR ročne) bude možné 
použiť napríklad na propagáciu vín na trhoch tretích krajín, 
reštrukturalizáciu a investovanie do modernizácie viníc 
a vínnych pivníc. Ministri poľnohospodárstva členských 
krajín sa dohodli na prechodnom štvorročnom období, 
počas ktorého sa budú postupne tieto dotácie odstraňovať. 
Voľné zdroje bude možné využiť taktiež na podporu 
ochrany životného prostredia vo vybraných 
vinohradníckych regiónoch alebo na zachovanie tradičných 
postupov zabezpečovania kvality vín. Diskutabilný je aj 
nový spôsob označovania vín. Ten ruší označovanie vín 
pod pojmom stolové. To vytvára priestor pre manipuláciu 
so zákazníkom, keď do podobnej pozície stavia víno 
stolové, ktoré sa od 1. augusta 2009 môže označovať na 
etiketách aj názvom odrody a je klasifikované už len ako 
víno, s kvalitnejšími druhmi a značkami. Zavedenie 
princípu zemepisného označenia pôvodu vína teda 
umožňuje vedľa seba postaviť dva kvalitatívne úplne 
odlišné druhy. Kvalitný Cabernet Sauvignon ročník 2009 
od uznávaného výrobcu sa tak dostane na pulty obchodov 
hneď vedľa vína s rovnakým označením, ktoré doteraz 
nosilo etiketu s označením „stolové“. Komisia sa obhajuje 
tvrdeniami, že tento nový systém pomôže európskym 
vinárom predávať viac vína na trhoch tretích krajín 
a zmierniť tak problém nadbytku na vnútornom trhu. No 
skôr dochádza k uprednostňovaniu kvantity na úkor 
kvality, čo povedie k ďalším deformáciám na trhu s vínom.    
 

Ing. Ján Bocora 
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