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Vlastenectvo a jeho ekonomické aspekty 
 

 Donedávna pomerne 
prijateľná dynamika vývoja našej 
ekonomiky -  okolo piatich percent - 
v porovnaní s tými,  ktoré zápasia 
nielen s veľkým dlhovým zaťažením, 
ale sú ledva nad jedným percentom 
ročného rastu, sa znižuje. 
Nepochybne sa to premietne  aj do 
štátneho rozpočtu na rok 2012. 

            A musíme rátať s prehĺbeným tlakom krízových 
dôsledkov na našich hlavných zahraničnoobchodných 
a kooperačných partnerov: nemecké, talianske, francúzske, 
americké, české firmy, banky a inštitúcie ďalších štátov  
budú úzkostlivejšie sledovať vlastnú záchranu a vlastnú 
prosperitu. Takže sa zvýši počet nezamestnaných. Treba 
nám rátať i s rastom cien potravín, energií, cestovného aj 
ďalších tovarov a služieb. 
 Negatívne dôsledky krízy, ako to všetci sledujeme, 
sa netýkajú len Slovenska. Iné štáty sú na tom ešte 
biednejšie. Nielen Gréci, Portugalci, či Taliani. Je ich 
nemálo. Ale sú aj iné štáty a ich ekonomiky nekolabujú. 
Dánsko, Nórsko  Írsko a iné. Teda tie, ktorých hospodárska 
politika nesleduje iba záujmy úzkych prospechárskych 
skupín. Jedno, či politických, finančníckych, 
podnikateľských, etnických, či iných. A tu sme pri koreni 
nášho nedobrého postavenia.  
 Je všeobecne známe, že okrem centrálnej Národnej 
banky už nevlastníme ani jednu banku, že nosné 
priemyselné podniky, médiá sú v rukách zahraničných, 
nezriedka štátnych subjektov.  
 Vedia to nielen ekonómovia a odborníci iných 
profesií, ale vidí to každý náš občan. Každý deň, keď vyjde 
na námestie, či ulicu. Jedno či v Bratislave, Prešove, Žiline 
alebo v aj prihraničných obciach.  
 Aké reklamy vidí dookola? 
 Koľko z nich je slovenských? 
 Koľko slovenských potravín je na pultoch 

v „našich“ obchodoch? 
Ako je možné, že sme sa dostali do takej mizérie, 
keď sme po neľahkom štarte obnovenej slovenskej 
štátnosti dokázali v priebehu piatich rokov  dostať 
do pozície, ktorú oceňovali aj tvrdí kritici obnovy 
slovenskej samostatnosti, vrátane ekonóma 
a vtedajšieho premiéra ČR?  

Odpovedí môže byť mnoho. Jedna však sa prelína celým 
ich spektrom:  
Vo vládnom programe a na rozhodujúcich postoch 
i v praxi sa presadzoval národný a sociálny = 
vlastenecký prístup k plneniu úloh na všetkých 
úrovniach.   

            Koncom deväťdesiatych rokov sa však od tohto 
princípu upustilo a pod egidou liberalizácie nastal divoký 
presun vlastníctva kľúčových podnikov a inštitúcií do rúk 
zahraničných korporácií a štátov.  
 Je namieste si častejšie vlastenecký princíp 
pripomínať a dôsledne aj vo svojom okolí vyžadovať. Lebo 
aj keď sa prejavujú pritom aj dôsledky krízy, ak by sme 
pokračovali v ľahostajnej nevšímavosti voči nárastu 
nezamestnanosti, stúpaniu cien základných potrieb, mizérii 
v zdravotníctve, školstve, vede, kultúre, klesneme na samé 
dno úrovne života  
v Európe.  Čo nezodpovedá naším potrebám, zdrojom a, 
prirodzene aj ambíciám. Máme zdroje a ľudský potenciál, 
ktorý je možné a potrebné efektívnejšie uplatňovať.  
 Pamätajme na to, keď sa budeme rozhodovať: 
komu zveriť rozhodujúce posty v riadiacej sfére. Na 
všetkých stupňoch riadenia, štátnej, regionálnej i miestnej. 
A sami prispejme  k tomu, aby za nás a pre nás 
rozhodovali tí, ktorí už  doteraz dokázali nielen sľúbiť ale 
aj pre spoločnosť prospešné vykonať. 
 

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 
 

 
 

 

Stratégie Európskej únie a budúci 
vývoj priemyselnej politiky. 

Aj napriek finančnej a hospodárskej 
kríze vo svete, ktorá zasiahla viac či 
menej všetky priemyselné odvetvia a  
muselo sa pristúpiť ku krízovým 
opatreniam, môžeme povedať, že svet 
inovácií sa v tomto smere nezastavil. 
Treba im však dať nový obsah. Oblasti vývoja nových 
výrobkov, procesov, technológií a služieb budú mať 
neustále napredujúci charakter. Aj v najbližších rokoch 
môžeme očakávať nové výrobky na trhu, nové trendy a 
zamerania, nové požiadavky zákazníkov a výzvy pre nové 
riešenia. Kríza odhalila aj množstvo štrukturálnych 
nedostatkov. Spolu s orgánmi verejnej správy musí 
výrobný sektor v jednotlivých priemyselných  odvetviach 
vykonávať potrebné štrukturálne úpravy, a to politicky a 
sociálne prijateľným spôsobom. V pozoruhodne krátkej 
dobe hospodárska globalizácia zmenila svetový 
hospodársky poriadok a spolu s tým priniesla nové výzvy a 
možnosti. Európa a jej členské štáty v tomto novom 
prostredí nemôžu obstáť v konkurencii, pokiaľ sa nestanú 
inovatívnejšie a nebude sa efektívnejšie reagovať na 
potreby a priority spotrebiteľov. Európska únia položila 
základy jedného z najväčších jednotných trhov na svete má 
preto pre inovácie mimoriadny potenciál. Má pevný a 
zodpovedný verejný sektor, ktorý by mal byť využitý. 
Európska komisia formuluje, ovplyvňuje a v prípade 
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vhodnosti i zavádza politiky a programy na zvýšenie 
európskej inovatívnosti. Snaží sa zabezpečiť dôkladné 
pochopenie inovácií a komplexný prístup k nim, čo by 
malo prispieť  k vyššej konkurencieschopnosti, trvalej 
udržateľnosti a vytváraniu pracovných pozícií. Dôkazom 
toho je stratégia Európa 2020 a ďalšie prijímané opatrenia 
z nej vyplývajúce aj národných úrovniach. Úlohou 
národných vlád EÚ je vo svojich podmienkach vypracovať 
svoje vlastne programy. Národný program reforiem SR 
2011 - 2014 (NPR SR) schválený Vládou SR v apríli 2011 
obsahuje tieto opatrenia, ktoré vychádzajú zo spoločnej 
stratégie Európa 2020. Nemožno však povedať a čo je 
veľmi potrebné, lebo vzniká časové omeškanie, že sa tieto 
opatrenia prakticky  nedostali do stratégii a koncepcii 
príslušných ministerstiev. Dokumenty, ktoré doteraz prijala 
slovenská vláda v jednotlivých sektoroch na riešenie trvalo 
udržateľného rastu, na základe Stratégie Európskej únie 
pre trvalo udržateľný rozvoj, už stratili svoju platnosť, 
resp. pomaly strácajú. Od ich prijatia vplyvom vývojových 
tendencii v ekonomike, hlavne pod vplyvom svetovej 
hospodárskej krízy vzniká nutnosť ich inovácie resp. prijať 
zásadne nové dokumenty s novými prístupmi. 
Predovšetkým v podmienkach Slovenska treba hľadať 
nové metódy a nástroje, ktoré budú efektívne pôsobiť na 
čoraz komplexnejšie využívanie vedy, výskumu a inovácií 
pri rozvoji ekonomiky v záujme jej konkurencieschopnosti 
a trvalo udržateľného rastu. Vývoj  je v tomto smere  pre 
Slovensko už dlhodobejšie nepriaznivý. Európska komisia 
zaviedla systém hodnotenia inovačnej výkonnosti 
jednotlivých členských krajín. Posledné zverejnené 
výsledky opätovne potvrdzujú, že Slovensko z hľadiska 
inovačnej výkonnosti zaostáva za priemerom nielen EÚ 15, 
ale i EU 25 ako v celkovej inovačnej výkonnosti, tak aj 
medziročnom raste inovačnej výkonnosti. Nepopierateľne 
došlo k značnému pokroku po prvom „samite Zeme“ 
v roku 1992, pokiaľ ide však o riešenie otázky zhoršovania 
životného prostredia o odstraňovanie chudoby a ešte 
mnoho ďalších významných úloh na celosvetovej úrovni 
ostáva nevyriešených. Ubúdajú zdroje  a celosvetové 
emisie skleníkových plynov sa neustále zvyšujú. Za danej 
situácii sa svetoví lídri v júni 2012 zídu opäť v Riu de 
Janeiro na ďalšom samite tohto druhu. Európska komisia 
prijala oznámenie 20. júna 2011, ktorým pripravuje pôdu 
pre prijatie stanoviska EÚ k stanoveným témam na 
konferencii OSN. V oznámení sa stanovujú ciele, ktoré 
zdôrazňujú význam prepojenia medzi životným prostredím 
a rozvojom. Navrhujú sa v ňom aj konkrétne opatrenia pri 
prechode na ekologické hospodárstvo, ktoré by sa mohli 
vykonávať na medzinárodnej, celoštátnej a regionálnej 
úrovni. Z pohľadu EU sú to predovšetkým návrhy 
vychádzajúce so zámerov stratégie Európa 2020. Možno 
predpokladať, že závery z pripravovanej konferencie v Riu 
budú preto ako v predchádzajúcom prípade základom pre 
vypracovanie stratégie EÚ pre ďalší rozvoj hospodárstva, 
ktorá bude zahŕňať celu šírku navzájom prepojených 
politik teda aj priemyselnú, zohľadňujúcu jej ekologický 
aspekt. To bude potrebné rozpracovať ako v minulosti do 

najnižšej inštitucionálnej úrovne. Treba vychádzať z 
predpokladu, že medzi EÚ a hlavnými priemyselnými 
odvetviami na národnej úrovni by malo vzniknúť 
partnerstvo s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európy. 
Rozvoj hospodárstva, jeho jednotlivých sektorov na báze 
znalosti a so zohľadnením životného prostredia a rastu 
zamestnanosti si bude vyžadovať aj finančné zdroje. 
Hlavný zdroj aj naďalej zostane štátny rozpočet. Musí sa 
však výrazne zvýšiť podiel súkromného sektora. 
V krátkodobom ale aj v strednodobom časovom horizonte 
sa bude potrebne veľmi vážne zaoberať s dlhodobým 
nízkym čerpaním štrukturálnych fondov. Jedna sa predsa 
o veľký zdroj, ktorý je prakticky hneď k dispozícii len 
vlastnou vinou sa nedostatočne využíva. Podmienky 
k tomu sú vytvorené. Ministerstva, ako riadiace orgány si 
zvýšili výrazne na základe vládneho uznesenia z roka 2007 
počty úradníkov pre ŠF v záujme ich vyčerpania. Finančné 
odmeňovanie sa postupne zvyšovalo viac,  ako u ostatných 
ministerských pracovníkov a je teraz zreteľne vyššie. 
Problém treba riešiť výrazným systémovým odbúraním 
byrokratickej záťaže a lepším manažovaním riadiacich 
pracovníkov na eurofondoch a zvýšením kontrolnej 
činnosti a záujmu zo strany vedení ministerstiev. Ako 
 najnegatívnejšie sa javí Ministerstvo školstva, vedy 
a výskumu a športu SR, ktoré prakticky za rok a pol 
neumožnilo uchádzať sa o prostriedky zo ŠF na výskum a 
vývoj. 

Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 

 
 

 
Nezamestnanosť na Slovensku 

v čase hospodárskej krízy 
(2. časť) 

Nárast nezamestnanosti sa neprejavil 
v celom hospodárstve v rovnakej 
miere. V roku 2009 bol absolútne 
najvyšší nárast počtu nezamestnaných 
osôb (viac ako 45 000 osôb) 
zaznamenaný v sektore priemyselnej 

výroby. Nasledoval sektor stavebníctva (nárast o 8 500 
osôb), doprava a skladovanie (nárast o 5 300 osôb), 
veľkoobchod a maloobchod (nárast o 4 300 osôb), 
ubytovacie a stravovacie služby (nárast o 2 800 osôb) 
a sektor verejnej správy a obrany (nárast o 1 500). Naopak 
prírastok pracovných miest zaznamenali sektory 
vzdelávania, umenia, zábavy a rekreácie a sektor 
poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. V roku 2010 sa 
dynamika rastu nezamestnanosti v priemyselnej výrobe 
spomalila. Nezamestnanosť v tomto sektore vzrástla o 10 
000 osôb, čo bolo 4 násobne menej ako v roku 2009. 
Prispel k tomu predovšetkým výraznejší rast 
zamestnanosti, ktorý v niektorých odvetviach priemyselnej 
výroby značne prekročil predkrízovú úroveň. V prípade 
odvetvia stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, 
odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb a sektoru 
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verejnej správy a obrany bol nárast nezamestnanosti v roku 
2010 oproti roku 2009 výraznejší. 
Jednotlivé podniky v závislosti od počtu zamestnancov 
reagovali na nástup hospodárskej krízy v zmysle 
prepúšťania či vytvárania nových pracovných miest 
rozdielne. V roku 2009 zaniklo najviac pracovných miest 
v absolútnom (32 849) aj v relatívnom vyjadrení (24,43 %) 
v podnikoch s maximálne 9 zamestnancami. Čo sa týka 
ostatných veľkostných skupín podnikov, v roku 2009 rástla 
zamestnanosť len v jednej skupine a to v podnikoch s 10-
19 zamestnancami. Vývoj sa v roku 2010 otočil, keď 
najviac pracovných miest pribudlo práve v prípade 
podnikov do 9 zamestnancov a najviac ich zaniklo 
v prípade podnikov s 10-19 zamestnancami. Ostatné 
podniky aj v roku 2010 znižovali počet zamestnancov, 
maximálne však o 10 %. Ako vidíme, sektor malých 
podnikov v porovnaní s ostatnými podnikmi zareagoval na 
krízový vývoj razantnejším prepúšťaním a následne na 
hospodárske oživenie pružnejšie náborom nových 
pracovníkov.  
Nárast nezamestnanosti sa prejavil vo väčšej miere v 
prípade mužskej populácie. Muži sa na celkovej 
nezamestnanosti v roku 2009 podieľali 52,7 %. Oproti 
predchádzajúcemu roku sa zvýšil ich počet o 37 %, 
v absolútnom vyjadrení o 46 200 osôb. Najvačší podiel na 
celkovej nezamestnanosti mužov mala v roku 2009 veková 
skupina 25-34 rokov (30 %). Táto veková skupina ako 
jediná zaznamenala v priebehu rokov 2008-2010 
kontinuálny nárast nezamestnanosti. Za rovnaké obdobie 
klesla nezamestnanosť u mužov vo vekovej skupine 35-49 
rokov a vo vekovej skupine 50-54 rokov. V roku 2010 
vzrástla nezamestnanosť mužskej populácie o 24,6 %, čo 
predstavovalo celkovo 42 000 osôb. V prípade ženskej 
populácie bol v rokoch 2008-2009 (resp. 2009-2010) 
zaznamenaný nárast nezamestnanosti o 15,5 % (resp. 14,7 
%), čo v absolútnych číslach predstavovalo 20 700 (resp. 
22 700) nezamestnaných žien viac. Čo sa týka vekovej 
štruktúry nezamestnaných žien, v roku 2009 sa na celkovej 
nezamestnanosti žien najviac podieľala veková skupina 35-
49 rokov (35,2 %). Oproti roku 2008 však nezamestnanosť 
v tejto vekovej skupine žien klesla. V období rokov 2008-
2010 nezamestnanosť kontinuálne rástla v dvoch vekových 
skupinách 15-24 a 55-59 rokov. Naopak pokles 
nezamestnanosti bol zaznamenaný vo vekových skupinách 
25-34 rokov, 50-54 rokov a 60 a viac rokov.  
Najväčší podiel na celkovej nezamestnanosti (37 %) mali 
v roku 2009 osoby s učňovským vzdelaním bez maturity. 
Takmer štvrtina nezamestnaných boli osoby s úplným 
stredným odborným vzdelaním a pätina nezamestnaných 
boli osoby iba so základným vzdelaním. Najmenej sa na 
celkovej nezamestnanosti (0,4 %) podieľala skupina osôb 
s dosiahnutým vyšším odborným vzdelaním. 
Vysokoškolsky vzdelaní predstavovali 5,5 % 
nezamestnaných osôb, čo bolo viac ako osoby s úplným 
stredným všeobecným vzdelaním (4,6 %) či osoby so 
stredným vzdelaním bez maturity (2,2 %). Hospodárska 
recesia sa najväčšou mierou prejavila v náraste 

nezamestnanosti u osôb s dosiahnutým vysokoškolským 
vzdelaním 1. stupňa. Ich počet vzrástol totiž viac ako 2,5 
násobne. 1,5 násobne vzrástla nezamestnanosť v skupine 
osôb s dosiahnutým učňovským vzdelaním s maturitou 
a v skupine osôb s úplným stredným všeobecným 
vzdelaním. U osôb len so základným vzdelaním došlo 
v sledovanom období dokonca k poklesu nezamestnanosti. 
V roku 2010 vzrástla nezamestnanosť opäť najvýraznejšie 
v prípade osôb s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 
1. stupňa (viac ako 1,7 násobne). Nasledovala skupina 
osôb s vyšším odborným vzdelaním a skupina osôb 
s dosiahnutým stredným vzdelaním bez maturity, ktorých 
nezamestnanosť vzrástla viac ako 1,5 násobne. Osobitnou 
skupinou boli absolventi a mladí ľudia prichádzajúci na trh 
práce zo škôl, ktorí si hľadali svoje prvé pracovné miesto. 
Ako sa ukázalo táto skupina mala veľký problém 
zamestnať sa a to z toho dôvodu, že v čase krízy 
zamestnávatelia kládli dôraz na výkon zamestnancov a pri 
výbere uprednostňovali uchádzačov s praxou, ktorí 
nepotrebovali dlhodobejšie zaúčanie. 

koniec 
Ing. Mirka Vašková 

doktorandka FMV Ekonomickej univerzity  
 

 
 
 

Zdroje rastu poľnohospodárskej 
produkcie 

 
Existujú štyri hlavné spôsoby rastu 
poľnohospodárskej produkcie: 1 
Expanzia obrábaných oblastí, 2. 
Intenzifikácia využitia pôdy, 3. Rast 
výnosov na hektár, 4. Nové zdroje 
potravín. Od 60. rokov minulého 
storočia do roku 2000 došlo k rastu obrábanej pôdy 
celosvetovo o 11,2 % (Szirmai, A.: The Dynamics of 
Socio-Economic Development, s. 361). Napriek tomu, že 
v priebehu týchto štyroch desaťročí množstvo obrábanej 
pôdy vzrástlo, možnosti na ďalšiu expanziu stále existujú. 
Celkové množstvo potenciálnej poľnohospodárskej pôdy 
vrátane vlhkých tropických oblastí vhodnej na kultiváciu 
sa odhaduje na 3,15 mld. hektárov, pričom v súčasnosti sa 
celosvetovo využíva približne 1,5 mld. hektárov, čo 
predstavuje 47,5 % celkovej potenciálne obrábateľnej 
pôdy. 833 mil. hektárov v súčasnosti obrábanej pôdy sa 
nachádza v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike. Najväčší 
potenciál rastu obrábateľnej pôdy má Afrika (730 mil. 
hektárov) a Latinská Amerika (670 mil. hektárov) tesne 
nasledovaná Áziou (620 mil. hektárov) (Szirmai, A.: The 
Dynamics of Socio-Economic Development, s. 362). 
Potenciálne obrábateľná pôda tak v súčasnosti prevyšuje 
aktuálne obrábanú pôdu takmer dvakrát. Medzi hlavné 
faktory vplývajúce na obrábanie pôdy patria klimatické 
podmienky, zloženie pôdy a dostupnosť vodných zdrojov 
na zavlažovanie. Na druhej strane treba spomenúť aj 
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skutočnosť, že zem sa nevyužíva iba na obrábanie 
a pestovanie plodín. Expanzia obrábanej pôdy tak naráža 
na využitie vo forme lesného hospodárstva, pastvín, rozvoj 
miest, výstavbu ciest a i. Intenzifikácia využitia pôdy 
znamená skrátenie času pre pôdu ležiacu úhorom. 
V prípade, že na území krajiny dôjde k rastu populácie 
a ďalšia expanzia obrábanej pôdy nie je možná, pretože 
množstvo pôdy je fixné, dochádza k zintenzívneniu 
využívania pôdy na tomto území. Rastúca populácia 
vyvoláva zmeny v používaných poľnohospodárskych 
technológiách, čím dochádza k intenzívnejšiemu 
využívaniu prírodných zdrojov tak, aby boli uspokojené 
potreby rastúcej populácie. Postupne sa skracuje čas, počas 
ktorého pôda leží úhorom, jej úrodnosť sa zabezpečuje 
použitím prírodných (rastlinných a živočíšnych) hnojív, 
prípadne anorganickými prostriedkami ako industriálnymi 
vstupmi do poľnohospodárstva. Počas vývoja ľudskej 
civilizácie a postupného rastu počtu obyvateľstva sa 
vyvíjala aj poľnohospodárska štruktúra. V začiatkoch 
civilizácie prevládal zber plodín a lov, neskôr sa prešlo na 
pastierstvo. V 18. storočí sa začal prechod k ročnej žatve, 
začalo sa so striedaním plodín, ktoré sa pestovali na tej 
istej pôde. V 19. storočí sa začali používať industriálne 
vstupy do poľnohospodárskej produkcie a začala sa 
mechanizácia poľnohospodárstva. V súčasnosti je 
intenzifikácia pôdy na takej úrovni, že v niektorých 
krajinách s vhodnými podmienkami dochádza k tzv. 
multicroppingu, keď sa zberá úroda 2 – 3-krát do roka. 
Intenzifikácia využitia pôdy je jedným z hlavných faktorov 
rozvoja poľnohospodárskej produkcie a produktivity práce 
v rozvojových krajinách v súčasnosti. Čo sa týka rastu 
výnosov na hektár, môže byť zabezpečený prostredníctvom 
mechanizácie, ktorá sporí pracovnú silu a umožňuje znížiť 
straty z úrody. Ďalším dôležitým faktorom zvyšovania 
výnosov je zavlažovanie polí a využitie vedeckých 
poznatkov v poľnohospodárstve. Od 60. rokov minulého 
storočia sa začala uplatňovať zelená revolúcia, ktorá 
spôsobila transformáciu tradičného poľnohospodárstva na 
moderné v mnohých krajinách. Od polovice 90. rokov 
minulého storočia došlo k tzv. génovej revolúcii, keď sa 
začali uplatňovať geneticky modifikované plodiny odolné 
voči škodcom a chorobám. V neposlednom rade je to 
výskum a vývoj v poľnohospodárstve, ktorý vykazuje 
vysokú návratnosť investícií. Zelená revolúcia koncom 60. 
až do polovice 70. rokov minulého storočia zabezpečila 
výrazný rast produkcie obilnín a rast výnosov na hektár 
v krajinách ako Mexiko, India, Pakistan. Zelená revolúcia 
je založená na modeli vysokej návratnosti vstupov, keď je 
rast produkcie a produktivity zabezpečený novými vstupmi 
a novými technológiami. Základom zelenej revolúcie je 
podstatný rast výnosov na hektár. V prípade, že nové 
odrody plodín sú schopné skrátiť čas medzi sejbou 
a žatvou, dochádza k rastu intenzifikácie 
poľnohospodárstva a ešte vyššiemu rastu produkcie na 
jednotku pôdy. V ranej fáze zelenej revolúcie (1961 – 
1980) došlo k výraznému rastu výnosov na hektár (ročný 
priemerný rast produkcie 3,2 %), no v neskorej fáze (1981 

– 2000) naopak k poklesu výnosov na hektár (ročný 
priemerný rast produkcie 2,19 %) (Clounies-Ross, A. – 
Forsyth, D. – Huq, M.: Development Economics. 1st 
Edition, s. 460). Okrem pozitívnych výsledkov rastu 
výnosu celkovej produkcie a produkcie na jednotku pôdy 
však došlo aj ku kritike zelenej revolúcie, pretože vedie 
k rastu vidieckej nerovnosti, k strate pôdy a k rastu 
chudoby vidieckeho obyvateľstva. Veľké farmy majú lepší 
prístup k vstupom a k výdobytkom zelenej revolúcie ako 
malé farmy, čo spôsobuje prehlbovanie nerovnosti. Okrem 
toho je pozícia malých farmárov ohrozovaná aj možným 
rastom cien vstupov a poklesom cien poľnohospodárskej 
produkcie. Farmári sa tak zadlžujú, aby si zabezpečili 
vstupy, ale v prípade neúrody sú nútení predať pôdu, aby 
splatili svoje záväzky. V prípade poklesu cien 
poľnohospodárskej produkcie (v dôsledku rastu celkovej 
produkcie), malí farmári, ktorí si nemôžu dovoliť 
zabezpečiť nové vstupy a technológie do výroby, budú na 
tom horšie ako pred zavedením nových vstupov zo strany 
ostatných farmárov, čo bude opäť viesť k prehlbovaniu 
nerovnosti. Dôsledkom zelenej revolúcie a patentov na 
nové odrody plodín je aj skutočnosť, že farmári 
v rozvojových krajinách sa stávajú čoraz viac závislými od 
niekoľko málo poľnohospodárskych transnacionálnych 
korporácií. Produkcia na export má negatívny vplyv na 
alokáciu času a práce žien. Najlepšia pôda (väčšinou 
v blízkosti obydlí) sa využíva na pestovanie trhových 
plodín, pričom pôda na pestovanie potravín pre vlastnú 
spotrebu je často horšej kvality a vo väčšej vzdialenosti od 
obydlí. Pestovanie plodín je v kompetencii mužov, ženy 
musia prejsť väčšiu vzdialenosť, aby mohli zabezpečiť 
pestovanie potravín pre spotrebu rodiny. Zelená revolúcia 
môže viesť k rastu chudoby a podvýživy domáceho 
obyvateľstva, pretože plodiny sa pestujú predovšetkým na 
predaj na trhu, prípadne na export. Rast produkcie na 
hektár tak vedie k tomu, že v oblasti, kde sa pestuje 
plodina, je nedostatok potravín, prípadne sú drahé 
a chudobné obyvateľstvo si ich nemôže dovoliť kúpiť. 
Jednou z možností rastu poľnohospodárskej produkcie sú 
aj nové zdroje potravín. Ide predovšetkým o kultiváciu 
oceánov (tzv. marikultúru), kde sa zakladajú morské farmy 
na chov rýb, pestovanie cereálií s vysokým obsahom 
proteínov a efektívnejšie využitie potravín (napr. orientácia 
spotreby na ryby a sóju, ktoré sú zdravé, ale pre mnohých 
ľudí nie sú chutné, a tak sa používajú na kŕmenie dobytka). 
 

Ing. Martin Grešš, PhD. 
 

 

 
Sloboda verzus liberalizmus 

(2. časť) 
 

 Sociálny liberalizmus (tiež nový liberalizmus) je 
blízky politike európskych sociálno-demokratických strán. 
Presadzuje pomerne veľké zásahy do štátnej ekonomiky, 
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vysoké dane a starostlivý štát –
 welfare state. Sociálni liberáli 
väčšou mierou obmedzujú 
ekonomickú slobodu, ale rovnako 
ako klasickí liberáli a libertariáni 
presadzujú pomerne veľkú osobnú 
slobodu. Názory moderných 
liberálov súvisia s ďalším rozvojom 
industrializácie. Industrializácia 

priniesla niektorým ľuďom obrovské bohatstvo, ale jej 
sprievodným javom boli tiež chudobné štvrte, bieda, 
nevedomosť a chudoba. Podľa názoru sociálnych liberálov 
nebol už minimálny štát z klasickej teórie schopný 
napraviť nerovnosť vo vnútri občianskej spoločnosti a na 
zabezpečenie skutočnej slobody musel štát nivelizovať 
príjmy občanov. Moderní liberáli preto začali obhajovať 
ideu intervencionistického štátu. V Európe v súčasnosti 
existuje alebo existovalo len niekoľko ľavicovo 
orientovaných sociálne liberálnych strán, ako príklad 
môžeme uviesť už zaniknutú českú stranu Občianske 
hnutie. 
 Dnešný liberalimus, tak ako sa presadil vo 
vyspelých krajinách ako je napr. Švajčiarsko, by sme mohli 
definovať takto: Sloboda a zodpovednosť – pre každého 
bez rozdielu. Sloboda a zodpovednosť ako ekonomická, 
tak politická, tak sociálna. 
Títo liberáli ju považujú za jedinú alternatívu k trhovému 
fundamentalizmu (market fundamentalism), „divokému 
kapitalizmu“ (sloboda bez zodpovednosti) na strane jednej 
a k „všetko ovládajúcemu štátu“ (zodpovednosť bez 
slobody) na strane druhej. Nepovažujú sa  za pravicu, ani 
za ľavicu. 
Poukazujú na to, že sloboda bez zodpovednosti smeruje k 
rozpadu spoločnosti na „mocensko-politické klany - 
mafie“, ktorých záujmom je spoločnosť vydaná napospas. 
Zároveň upozorňujú, že zodpovednosť bez slobody vedie 
k totalite alebo k rastúcej byrokracii, ktorej záujmom je 
spoločnosť nakoniec podriadená. 
V dnešnej dobe by sa dal základný postoj k liberalizmu 
charakterizovať mottom "Ži a nechaj žiť". Diskusia 
prebieha hlavne v oblasti toho kde končí sloboda 
jednotlivca a začína verejný záujem spoločnosti, pre ktorý 
je potrebné sa časti slobody vzdať. Často sa zdôrazňuje aj 
zásada nediskriminácie, na základe predsudkov. Jednotlivé 
smery a prúdy liberalizmu sa viac menej zhodujú v 
prístupe k otázkam osobnej slobody jednotlivca. Odlišnosti 
nachádzame hlavne v prístupe k ekonomickým otázkam. 
Preto dnes môžeme deliť liberálov hlavne podľa viac 
ľavicovej alebo pravicovej ekonomickej orientácie.  
Toľko encyklopedická charakteristika liberálnych prúdov. 
Ako sa ujali v prostredí zastupiteľskej demokracie? 
„Sekularizovaný liberálny štát je založený na 
predpokladoch, ktoré on sám nie je schopný zabezpečiť“, 
hovorí filozof V. Bělohradský, žijúci od roku 1970 
v talianskom Terste.  
A pokračuje: „Liberálny štát môže ako liberálny existovať 
len za podmienky, že sloboda, ktorú zaručuje svojim 

občanom, je zdisciplinovaná zvnútra, to znamená, na 
základe morálnej podstaty človeka a solidarity celej 
spoločnosti.  
Keď sa však štát sám usiluje tieto vnútorné regulujúce sily 
vytvoriť donucovacími, či výchovnými  prostriedkami 
práva a autoritatívnymi nariadeniami, vzdáva sa svojej 
vlastnej liberálnosti a znovu sa stáva obhajcom totality, od 
ktorej sa sám chcel oslobodiť.  Na jednej strane sa tu 
relativizuje morálna podstata jednotlivca, súčasne sa 
rozpadá solidarita celej spoločnosti, zmysel pre celok, 
ktorého sme ako občania súčasťou. V liberálnej 
spoločnosti absentujú predpoklady fungovania štátu, ktoré 
si štát sám nemôže vybudovať bez toho, aby sa nepremenil 
na štát totalitný.  
 

Ing. Ivan Milko, PhD. 
 

 
 
 

Nobelova cena za ekonómiu 2010 
 

V roku 2010 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu až 
trom ekonómom – Petrovi A. Diamondovi, Daleovi T. 
Mortensenovi a Christopherovi A. Pissaridesovi, ktorí cenu 
získali za analýzu trhov s tzv. vyhľadávacím trením. 
Informácie o činnosti jednotlivých laureátov si predstavíme 
v ďalších číslach Siločiar. 
Trojica ekonómov dostala ocenenie za vývoj teórie, ktorá 
objasňuje, aký vplyv majú regulácia a hospodárska politika 
na trh práce. Laureáti nie sú zástancami vysokých dávok 
v nezamestnanosti. Práve naopak, vysoká finančná podpora 
ľudí bez práce podľa nich vedie k vyššej nezamestnanosti 
a predĺženiu obdobia, v ktorom je uchádzač schopný nájsť 
si prácu.  
Tím vedcov vysvetľuje, prečo na pracovnom trhu vzniká 
situácia, kedy je nepomerne vyššia ponuka práce ako dopyt 
po nej, pričom zároveň existujú neobsadené pracovné 
miesta. Tento paradox vysvetľujú ako následok 
špecifickosti pracovného trhu, kde sa zamestnávatelia 
(kupujúci) a zamestnanci (predávajúci) nestretávajú 
priamo. Permanentné neuspokojenie niektorých 
predávajúcich a niektorých kupujúcich je dôsledkom tzv. 
trenia, ktoré je spôsobené vzájomným vyhľadávaním, ktoré 
ponukovú aj dopytovú stranu stojí nemalé finančné 
prostriedky. Zároveň však tvrdia, že pracovný trh je 
nedostatočne efektívny aj v dôsledku štátnej regulácie.  
Pomenúvajú konkrétne problémy, ktorými sú 
predovšetkým vysoká úroveň podpory v nezamestnanosti 
a regulácia týkajúca sa pracovného práva v oblasti 
najímania nových zamestnancov či ich prepúšťania. Pod 
reguláciou prijímania a prepúšťania zamestnancov si 
môžeme v našich podmienkach predstaviť nástroje ako 
minimálna mzda, výpovedná lehota, nárok na odstupné, 
apod. Podľa vedcov sú to práve tieto faktory, ktoré majú 
najsilnejší vplyv „na to podstatné“, čo ľudí trápi: ponuku 
práce, úroveň miezd a mieru nezamestnanosti.  
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Vedci skonštruovali teoretický rámec pre tzv. „trhy 
s trením pri hľadaní“ (markets with search frictions). 
Pôvodne s ich analýzou začal Peter Diamond. Dale 
Mortensen a Christopher Pissarides ju rozšírili a aplikovali 
na trh práce. Túto teóriu je však možné aplikovať aj na iné 
druhy trhov, čo sa v minulosti už udialo. 
 
Prevzaté z Tomáš Gavenda: Laureáti Nobelovej ceny za 
ekonómiu 2010: Nezamestnaných by mohlo byť podstatne 
menej.  

Redakcia 
 

 
   
 
Politická korektnosť – duchovný a 

intelektuálny gulag v EÚ  
(2. časť) 

 
Označenie politická korektnosť sa 
takmer vždy používa jej odporcami, 
teda neexistuje prakticky nikto, kto 
by o sebe vyhlasoval, že je politicky 
korektný. Odporcovia politickej 
korektnosti vyčítajú, že sa nedotýka podstaty problému a 
že nepomenúva vec pravým menom, čo znemožňuje jej 
riešenie. Politická korektnosť môže byť nepriamo spätá s 
pozitívnou diskrimináciou prípadne môže šíriť 
dezinformáciu. Vzťahuje sa predovšetkým na oblasti ako 
sú: etnické menšiny (v krajinách, ktoré obýva väčšinová 
biela rasa); Židia (tým, že sa zdôrazňuje ich utrpenie, 
zamlčiavajú sa príčiny antisemitizmu a ich disproporčný 
mocenský vplyv); homosexualita (jej prezentáciou ako 
rovnocennej alternatívy k heterosexualite); 
multikulturalizmus  (prehnaným zdôrazňovaním jeho 
pozitívnych stránok); a propagovanie feminizmu. Sem 
môžeme zaradiť aj otázku miesta a uplatnenia seniorov 
v demokratickej spoločnosti alebo rôzne ekologické či 
ochranárske hnutia. 
V tom najjednoduchšom, viac-menej už okrídlenom podaní 
predstavuje politická korektnosť akúsi myšlienkovú 
cenzúru tyranie domnelých či zdanlivých neštandardných 
menšín a menšinových ideí nad štandardnou väčšinou 
a väčšinovým myslením, ktoré sú podľa jej teórie 
zodpovedné za všetky nešváry, zlozvyky a zločiny ľudstva. 
Menšinové a cudzie hodnoty povyšuje nad zavedené, 
osvedčené hodnoty väčšinové a domáce. Nedeliteľnou 
súčasťou politickej korektnosti je jej špecifický 
multikulturalizmus (teda nie multikulturalizmus ako taký v 
tej najvšeobecnejšej podobe, pretože sa dajú formulovať aj 
iné možné formy multikulturalizmu vychádzajúce 
napríklad z ekumenického náboženského základu), ktorý je 
akousi náhradkou niekdajšieho marxistického 
internacionalizmu. Jeho zámerom je, podľa 
britského politického komentátora a spisovateľa českého 
pôvodu Benjamina Kurasa, rozleptať myšlienkové 
a hodnotové štruktúry západnej (rozumej kresťanskej) 

demokracie zvnútra, a to vzdelaním, propagáciou, 
medializáciou, politizáciou a osočovaním nositeľov 
štandardných ideí, hodnôt a zvyklostí, označovaním 
nálepkami ako nacionalizmus, xenofóbia, rasová či ideová 
arogancia. Stratégiou politickej korektnosti je tak narúšať a 
oslabovať dlhodobo a prácne budované ideové 
a hodnotové základy a štruktúry, na ktorých stále tak 
vratko stojí demokratický svet. Demokracia prestáva byť 
vládou väčšiny a ochrancom práv jednotlivcov a stáva sa 
handrkovaním rôznych nátlakových skupín a skupinových 
výsad. 
Politická korektnosť funguje tak, že predstiera ohľaduplnú 
a súcitnú láskavosť voči všetkým možným neštandardným 
menšinám a menšinovým názorom a zvyklostiam, ktoré 
vníma ako tak či onak znevýhodnené, a musí ich preto 
zvýhodniť. Tých menšín dokáže naformulovať toľko, až 
z nich urobí privilegovanú väčšinu a z normálnej väčšiny 
znevýhodnenú menšinu. Medzi takéto menšiny zaraďuje 
každého, kto sa nejako líši od väčšinového normálu – 
okrem národnostných a etnických  menšín napríklad 
homosexuálov, telesne a duševne postihnutých, 
intelektuálne zaostalých, nedostatočne vzdelaných a sem 
tam dokonca aj praktizujúcich zločincov. Vychádza pritom 
z presvedčenia, že tieto znevýhodnené skupiny sa a priori 
nemôžu dopúšťať ničoho nesprávneho, ak sa toho dopustia, 
je to vina tej zvýhodnenej väčšiny, ktorá ich svojim 
neohľaduplným správaním k tomu donútila. 
Podľa kritikov politická korektnosť pôvodne vznikla ako 
možná pochopiteľná reakcia na niektoré formy 
diskriminácie, avšak v súčasných liberálnych 
demokraciách obmedzuje ako otvorenú diskusiu 
o závažných témach, tak slobodu ľudí.  
Stala sa kontraproduktívnou, čo potvrdzujú dnes rôzne 
diskusie o multikulturalizme, ako aj stanoviská k tejto téme 
mnohých národných politických lídrov v Únii napríklad 
Veľkej Británie alebo Francúzska. Čo je a čo nie je 
politicky korektné určuje výlučne a samozvane skupinka 
ľudí, ktorá si vydobyla neuveriteľnú pozíciu najmä 
v médiách a ktorá suverénne a autoritatívne hovorí, čo sa 
smie a čo nie. Je to fenomén celosvetový, európsky 
i národný. Kto sa odváži vzdorovať, stihne ho lavína 
útokov vedúcich k jeho spoločenskému znemožneniu, 
často tiež k strate zamestnania či k osobnej ostrakizácii. 
V tejto súvislosti dokonca aj vo vyspelom, demokratickom 
Nemecku prichádzajú ľudia o zamestnanie iba kvôli 
jednoduchým výrokom, ktoré nie sú namierené proti 
nikomu, len konštatujú nejakú skutočnosť. Vyhadzovaní sú 
moderátori, vyhadzovaní sú riaditelia bánk. Žijeme dnes 
v dobe, kedy podobne ako v dobe boľševického 
komunizmu sa nesmie vyjadriť vlastný kritický názor. 
Politická korektnosť spôsobuje to, že väčšina ľudí 
v štátoch Únie musia klamať alebo mlčať. Občania 
o mnohých problémoch nesmú vôbec hovoriť, v opačnom 
prípade musia počítať s tým, že médiá budú na nich útočiť 
a priraďovať ich k radikálom, extrémistom, fašistom, 
rasistom alebo revizionistom (v prípade popierania 
holokaustu). Nakoniec sa môže stať, že raz nebudeme 
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môcť povedať ani to, že život v Únii je neznesiteľný, aj 
keby to raz bola pravda. K tomu sa pridáva absolútna 
kontrola, všetci poznajú náš pohyb, môžu zistiť kto s kým 
telefonuje. Vynárajúca sa európska totalita môže byť 
skutočne dokonalá. Žijeme v dobe, kedy národní 
zákonodarcovia hovoria, že hovoriť do telefónu nie je 
bezpečné. Teror politickej korektnosti nespočíva len vo 
vylúčení niektorých konkrétnych tém z verejných diskusií, 
ale tiež vo vyvolaní strachu, aby ľudia vôbec prehovorili. 
Podľa českého politológa a historika Vojtěcha Bellinga je 
konečným cieľom systému politickej korektnosti 
dosiahnuť autoreguláciu ľudského myslenia. 
Politická korektnosť vychádza z historicky overeného 
vedomia, že jazykom, akým človek pomenováva javy, sa 
utvára spôsob jeho vnímania sveta a udalostí. Prirodzený 
jazyk sa tak stáva dôležitou formou myšlienkovej 
a spoločenskej kontroly občanov. Pretože zmenený výber 
slov mení i naše myslenie, a to smerom od normálneho 
konzervatívneho tradicionalizmu (t. j. politickej 
nekorektnosti) k pokrokovému inžinierstvu ľudských duší 
(politickej korektnosti), funguje ako účinné obmedzenie 
slobody prejavu. Podľa Beillinga je obmedzenie slobody 
prejavu iba prostriedkom k tomu, aby sa niektoré pojmy 
a celé témy vytesnili najskôr z hovoreného a písaného 
prejavu a vzápätí aj z ľudského vedomia. Nahradia ich 
nové vzorce a predstavy, podrobené kontrole politickej 
korektnosti. Tento systém vychádza z postmoderných 
teórii prirodzeného jazyka ako vlastnej formy myslenia, 
podľa ktorých jeho štruktúra ovplyvňuje samotné ľudské 
vedomie.  Na druhej strane nemecký neomarxista Herbert 
Marcuse v súvislosti s politickou korektnosťou razil 
takzvanú represívnu toleranciu. Volá po obmedzení 
slobody prejavu a práva na zhromažďovanie u tých skupín, 
ktoré podľa neho odvádzajú spoločnosť od cesty k tomu, 
čo chápe ako historickú možnosť zlepšiť spoločenské 
vzťahy. Ide najmä o militaristov, rasistov, fašistov, 
odporcov ochrany životného prostredia, odporcov 
rozširovania vplyvu štátu v ekonomike atď. Kto je 
militarista, rasista, fašista alebo niekto iný samozrejme 
stanovujú samotní neomarxisti. 
Politická korektnosť je kultúrnym marxizmom, režimom, 
ktorý trestá názorovú rozdielnosť a stigmatizuje 
spoločenským kacírstvom rovnako ako stredoveká 
inkvizícia trestala náboženské kacírstvo. Má korene 
v neomarxizme. Rozdiel medzi neomarxizmom a starou 
(marxistickou) ľavicou spočíva v tom, že zatiaľ čo tradiční 
marxisti zdôrazňovali význam ekonomickej základne, 
neomarxisti novej ľavice preniesli svoju novú podobu 
triedneho boja do jej nadstavby – do tradičných 
spoločenských inštitúcií, kultúry, hodnôt a morálky. Dnes 

to už nie je triedny boj, ale kultúrna vojna, keď neomarxisti 
prostredníctvom médií, intelektuálov a kultúry diktujú 
spoločnosti „politicky korektné“ neomarxistické hodnoty. 
V tejto súvislosti český konzervativec a euroskeptik Lukáš 
Petřík hovorí, že stará robotnícka trieda v značnej miere 
zburžoáznela, že novým „proletariátom“ sa v posledných 
rokoch stávajú rôzne záujmové a nátlakové skupiny. 
Feminizmus tvrdí, že muž vládne nad ženou a vykorisťuje 
ju, podobne ako ekologické hnutia tvrdia, že človek 
vykorisťuje zvieratá a prírodu. Obhajcovia homosexuálov 
zase presadzujú, že táto menšina je heterosexuálnym 
poňatím partnerského zväzku a tradičnej rodiny 
utlačovaná. Mnohí vyhlasujú, že rodina je určená 
na utláčanie žien mužmi a utláčanie detí ich rodičmi, preto 
by sa mala zničiť. Tradičná sexuálna morálka preferujúca 
manželstvo a partnerskú vernosť zase bráni slobodnému 
sexuálnemu uspokojeniu jednotlivcov. Vlastenectvo 
a národná hrdosť sú výrazom imperializmu a rasistickej 
nadradenosti voči prisťahovaleckým kultúram z tretieho 
sveta, preto je potrebné a nevyhnutné v rámci 
multikulturalizmu podporovať prisťahovalecké kultúry na 
úkor „imperialistickej a rasistickej“ domácej kultúry. 
Medzinárodný obchod sa stal novou formou imperializmu, 
v ktorom bohatý Sever utláča chudobný Juh. Politická 
korektnosť je teda jazykový nástroj, ktorý má obmedzovať 
slobodu slova a má zakázať sa kriticky vyjadrovať o 
menšinách hájených neomarxistami. 
Politická korektnosť sa zakladá na presvedčení, že 
myšlienky určitého politicko-hodnotového prúdu, 
v podstate iba ľavicovo-liberálneho, majú nárok na 
univerzálnu platnosť. Podľa Bellinga reprezentanti týchto 
myšlienok obratným manipulačným umením 
s maximálnym využitím štátu a jeho nástrojov v kultúrnej 
oblasti (najmä vo verejnoprávnych médiách) dosahujú 
podriadenie noriem ľudského jazyka, ľudského chovania, 
politického konania a nakoniec aj ľudského myslenia 
týmto ideám. Konečným cieľom a všadeprítomným 
prvkom politickej korektnosti je eliminácia kultúrnej 
či civilizačnej identity, ktorá má doteraz vedúcu úlohu 
v istých oblastiach. Vzhľadom na to, že politická 
korektnosť je špecificky západným javom, predstavuje 
dosiahnutie jej cieľa súbežnú likvidáciu západnej identity.  
Zmena pravidiel používania jazyka patrí 
k najevidentnejším atribútom politickej korektnosti, a to 
nielen v EÚ. Namiesto tradične používaných pojmov 
vytvára politická korektnosť nové obraty či náhradné 
termíny meniace súčasne aj význam pomenovanej veci.  
 

Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc 
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