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Základné hodnoty 

 
        Skoro každý pozná ten pocit, 
keď sa ponorí do knihy ako do 
oceánu. No nečakal som, že zmení 
môj názor na svet a stane sa mojou 
Bibliou. „Debordelizácia hlavy“ od 
Iva Tomana zanechala vo mne 
hlbokú stopu.  

       Nechcem však písať o knihe, ale o hodnotách, ktoré 
máme v sebe a mali by sme sa nimi riadiť. Zamysleli sme 
sa niekedy prečo Biblia, Korán, ústava a zákony sú 
v písomnej podobe? Výskumy jasne dokázali, že ak 
základné hodnoty nie sú na papieri, nedodržujú sa. Koľko 
času sme venovali sebe, aby sme si na papier položili svoje 
základne hodnoty – svoju ústavu? Premýšľaniu 
o základných životných hodnotách nevenuje človek za svoj 
život ani hodinu. Lebo je to nepríjemné a hlavne namáhavé 
zamýšľať sa nad sebou. Oveľa jednoduchšie je riešiť 

počasie, ceny v obchodoch a iné podobné veci, ktoré 
nemôžeme vôbec ovplyvniť.  Uvažovali sme sa niekedy, 
prečo sme vlastne na tomto svete? Čo chceme? Pokoj, 
anonymitu, teda spôsob života,  ktorý plynie okolo nás bez 
nášho pričinenia. Takto žije asi 95 % ľudstva.  Druhá 
možnosť zaradiť sa medzi  5% úspešných ľudí a svojím 
konaním ovplyvňovať chod udalostí. Väčšina úspešných 
ľudí nie sú géniovia, ale používajú sedliacky rozum. To 
znamená, že hľadajú najúčinnejšie postupy pri čo 
najmenšej námahe.  
      Zatiaľ všetko čo som napísal bolo čisto v teoretickej 
rovine. Poďme sa pozrieť ako je to v praxi. Čo môžeme 
teda ovplyvniť v politike ak sa na nej nemáme záujem 
podieľať? Jeden krát za štyri roky sa zúčastniť na voľbách. 
Žiaľ to je všetko. Ostatné sú len reči. Ak chceme mať veci 
– udalosti pod kontrolou, musíme vstúpiť do aktívneho 
politického života a svojou prácou pre vec – výkonnosťou 
udalosti ovplyvniť. Nemusia to byť len politické strany cez 
ktoré sa dá rozhodovať o veci. Sami sme videli, že 
odborové združenia, mimovládne organizácie, ale aj 
aktívni jednotlivci dokážu otočiť spôsob vládnutia 
politických strán. 
     Čo z toho vyplýva pre nás? Musíme byť hrdí na to čo 
sme doteraz urobili. Veď málokde nájdeme organizáciu, 
ktorá už deväť rokov vydáva vlastný odborný časopis. A že 
je uznávaný svedčia citácie odborníkov z jeho článkov 
doma i v zahraničí. To však nie je všetko. Konferencie, 
semináre na odbornú ekonomickú problematiku sa tiež 
určitým spôsobom podpísali na fungovaní našej 
spoločnosti. Sme radi, že sme tu. A prečo sme tu? Pretože 
máme myšlienky. Myšlienky sú tou najväčšou silou, ktoré 
ovplyvňujú celý náš život. Sú prvou príčinou všetkého. 
Všetko ostatné čo zažívame, je len ich dôsledok. 
 

    Ing. František Vojtech, PhD. 
 
 

 
 

Skutočne patrí vedomostná ekonomika na Slovensku 
medzi priority? 

 
Hoci sa úplne nenaplnili ciele 
Lisabonskej stratégie, kde sa krajiny 
dohodli na ambicióznom cieli, aby 
EÚ bola najkonkurencieschopnejšia 
poznatkovo orientovaná ekonomika  
sveta do roku 2010. Aby bola 
schopná trvalo udržateľného rastu, s 
väčším množstvom pracovných 
miest, väčšou sociálnou kohéziou. 
Podstata tejto agendy sa však kontinuálne premieta do 
novej stratégie Európa 2020. Slovensko dosiaľ patrí medzi 
tie krajiny, ktoré najviac zaostávajú v dynamike cielenej na 
vedomostnú ekonomiku. Vidieť to predovšetkým vo 
finančnej podpore vedy, výskumu, vzdelávania a inovácií. 
Je preto opodstatnená kritika expertov v tejto oblasti, ale aj 
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ekonómov, že žiadna vláda v uplynulom období 
nevenovala tejto oblasti dostatočnú pozornosť. Zvlášť je to 
výrazné vo využívaní štrukturálnych fondov (ŠF). 
Dosiahnuté výsledky terajšej vlády ukazujú, že je, zdá sa, 
dosiaľ najmenej efektívna v tejto podpore. Pre ilustráciu 
uvádzaného konštatovania, poukazuje vývoj plánovaného 
čerpania ŠF z EÚ zahrnutých ako prostriedkov do ročných 
plánov štátneho rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu za 
posledné štyri roky 2007-2010. V percentuálnom vyjadrení 
je zaznamenaný nasledovný výrazný medziročný pokles 
čerpania : 87,8 ; 70,1 ; 57,4 a 49,2 % ! Posledný rok 2011 
bol v príjmovej časti rozpočtovaný v čiastke 3 343 890 tis. 
€. Podľa doterajšieho vývoja to bolo taktiež nereálne. 
Výsledky, ktoré zverejnilo MF SR ku 31.12. 2011 na 
svojej internetovej stránke je čerpanie 2 031 384 tis. € čo je 
len 60,7% z plánovanej čiastky. Čiže aj tento piaty rok 
v rade bude vo výraznom neplnení! V týchto sumárnych 
percentách čerpania prostriedkov zo ŠF sú veda, výskum 
a vzdelávanie vždy na posledných miestach! Súčasná vláda 
mala už svoje skúsenosti v riešení vedomostnej 
ekonomiky. Mala svoj program podpory Minerva aj 
skúsenosti s využívaním prostriedkov zo ŠF. Poznala tiež 
názory zo strany Európskej únie na tieto problémy. Veď 
napríklad, poukazuje na to aj táto významná akcia.   Na 
konferencii "Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH 
SLOVENSKO“, ktorá sa konala pod záštitou Úradu vlády 
SR a Ministerstva školstva SR 3.4.2009 Janez Potočník, 
ktorý sa zúčastnil ako komisár EÚ pre danú oblasť povedal 
„Slovensko napriek tomu, že vstúpilo do EÚ v máji 2004 
nevyužilo úplne svoj vedecký potenciál. V roku 2002 sme 
sa v Európskej únii zaviazali, že do r. 2010 pôjdu v 
priemere 3 percentá z HDP na investície pre výskum a 
vývoj. To samozrejme neznamená, že všetky krajiny do 
roku 2010 túto úroveň aj dosiahnu, musia však urobiť čo 
najviac a rýchlejšie investovať do tejto oblasti. V 
súčasnosti sme v EÚ na úrovni 1,84 percenta, čo je stále 
príliš málo. A držíme sa na nej už päť rokov. Neplatí to 
však pre Slovensko, kde podľa posledných štatistík, je 
investovanie do výskumu a vývoja 0,46 percenta HDP, čo 
je v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ nízke 
číslo," „Myslím si, že najlepšia pomoc je  cez štrukturálne 
fondy.... " dodal Janez Potočník. 
Vlani pred voľbami bola terajšia vláda kritická ku svojej 
predchodkyni čo sa týka nedostatočnej podpory vedy, 
výskumu a vzdelávania a čerpania ŠF čo bolo v zásade 
opodstatnené. Čakalo sa preto, že hneď začne razantne 
a systémovo s riešením. Skutočnosť tomu vôbec 
nenasvedčuje. Riešenie sa prakticky začalo len nedávno 
prijatím niektorých materiálov na vláde 30.11.2011, 
prakticky po roku a pol. Tu bol schválený materiál 
Harmonogram realizácie opatrení Minervy 2.0, opatrení  
stratégie budovania vedomostnej ekonomiky. V tomto 
materiáli sa prichádza v predkladacej správe s niečím 
„objavným“, čo nepotrebuje komentár: „Najnovšie 
ukazovatele kompetitívnosti slovenskej ekonomiky 
poukazujú na alarmujúci stav ekonomickej aktivity 
založenej na inováciách. Podľa hodnotenia Global 

Competitiveness Index sa SR za posledné dva roky 
prepadla o 22 priečok na úroveň krajín ako Rwanda 
a Kolumbia. Podľa Svetového ekonomického fóra naša 
ekonomika už nie je založená na inováciách. Tento stav 
v kombinácií s najnovším ekonomický vývojom teda ešte 
viac zdôrazňuje urgentnosť koordinovanej a svedomitej 
implementácie opatrení Minervy 2.0, ktorá má za úlohu 
zabezpečiť tento harmonogram. Skúsenosti krajín, ako 
Fínsko či Južná Kórea, ukazujú, že investície do vedy 
a inovácií sú úspešnou cestou k ekonomickému rastu“. Čo 
sa týka finančnej podpory realizácie harmonogramu, 
čerpaním prostriedkov ŠF stojí za zmienku tiež „objavné“ 
konštatovanie, ktoré je už dlhodobo všeobecne známe 
prečo je tento proces neefektívny. Splnomocnenec vlády 
pre vedomostnú ekonomiku na túto tému uviedol vo 
svojom interview z (26.08.2011)  : „Eurofondy na vedu sú 
šialeným spôsobom prebyrokratizované.  Dnes je mojou 
najväčšou výčitkou voči tomu ako sú míňané eurofondy na 
vedu to, že úradníci, ktorí sú za ne zodpovední sa primárne 
venujú tomu, či sú splnené všetky administratívne 
podmienky a nie tomu, či ten podporený projekt dáva 
zmysel. A keď sa už realizuje, či tí vedci naozaj urobili to, 
čo sľúbili, že spravia. Nielen že formálne vykážu ´áno, 
spravili sme to´, ale či sú za tým nejaké skutočné 
výsledky“. Ďalej navrhuje riešenie: „V budúcnosti však 
bude možné úplne nanovo postaviť celý systém. 
Myšlienkou je, aby už tie ďalšie peniaze bežali podľa 
oveľa efektívnejšieho systému a v oveľa lepšom nastavení, 
aj z hľadiska alokovania, do čoho by tie peniaze mali ísť, 
na základe čoho sa budú projekty vyberať. Mala by tam 
byť aj jasná spätná väzba, kontrola. Nie však 
administratívna, ale z hľadiska obsahu“. K týmto výrokom 
splnomocnenca možno preto s určitosťou poznamenať, že 
„ v budúcnosti“ sa prostriedky zo štrukturálnych fondov pri 
takomto prístupe určite nevyčerpajú! Tomu nasvedčujú aj 
výsledky z vládneho materiálu tiež z 30.11. „Informácia 
o stave realizovania Národného strategického referenčného 
rámca k 31. 10. 2011“. Ten bol vládou zobraný len na 
vedomie, bez odporúčaní na riešenie. V materiáli sa 
konštatuje, že k tomuto dátumu sa vyčerpali prostriedky zo 
ŠF za obdobie 2007-2013 celkove len na 22,36 % v 
operačnom programe veda a výskum len 17,92% 
a v programe vzdelávanie len na 12%. Už dávno mali byť 
preto prijaté nové systémy razantne zjednodušené a značne 
odbyrokratizované, aby sa rapídne zrýchlilo čerpanie 
eurofondov. Aký je však hlavný dôvod nízkeho čerpania 
štrukturálnych fondov, bohužiaľ zvlášť vo vede, výskume 
a vzdelávaní ako jadra vedomostnej ekonomiky? Na to 
dáva odpoveď ďalší vládny materiál zo 7.12.2011 „Správa 
o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií 
za tri štvrťroky 2011 a predikcia vývoja do konca roka“. 
V ňom je na strane 3 uvedené: Najdôležitejšími faktormi, 
ktoré mali pozitívny vplyv na saldo verejnej správy sú: 
-úspora prostriedkov určených na financovanie spoločných 

programov SR a EÚ vo výške 205 mil. € súvisiaca 
s nižším predpokladaným čerpaním prostriedkov EÚ 
v tomto roku 
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-úspora výdavkov poskytovaných nad rámec 
spolufinancovania vo výške 89 mil. € 

Táto uvádzaná skutočnosť potvrdzuje, že vláda sa zamerala 
len na šetrenie bez prorastových opatrení v ekonomike. 
Čerpanie eurofondov nie je totiž možné bez 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Ak sa tieto 
zámerne šetrili tak dochádza celkovo k nízkemu čerpaniu 
štrukturálnych fondov. Že je tomu skutočne tak a najviac 
vo vede a výskume potvrdzuje fakt, že šetrenie v tejto 
oblasti zabezpečovalo ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu tým, že väčšiu výzvu na čerpanie 
prostriedkov zo ŠF dalo po roku a pol začiatkom 
decembra! Zároveň oznámilo, že v roku 2012 už ďalšie 
prostriedky nebude možné čerpať! Možno oprávnené 
konštatovať, že bolo utlmené financovanie vedeckých 
projektov až tak, že bolo vyvolané stretnutie rektorov STU 
a UK s predsedom SAV u pána prezidenta Gašparoviča 
s apelom na ministra,  aby okamžite vypísal veľkú výzvu 
na budovanie univerzitných vedeckých parkov a 
výskumných centier. Na záver sa ešte treba zmieniť ako 
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, ako riadiaci 
orgán pre čerpanie eurofondov pre projekty v oblasti vedy, 
výskumu a vzdelávania hodnotí ich prínos. Projekty, ktoré 
sú výnimočné v tejto oblasti podľa kritérií, ktoré sú 
zverejnené na internetovej stránke ministerskej agentúry 
ASFEU je treba splniť:  merateľné ukazovatele projektu a 
ich naplnenie, dodržiavanie stanovených termínov, 
správnosť zasielanej dokumentácie, priebeh verejného 
obstarania, zistenia z kontrol na mieste, splnenie 
stanovených cieľov projektu, kvalita a počet plánovaných 
výstupov. V podstate len jedno z kritérií sa venuje 
kvalitatívnemu hodnoteniu ostatné sa týkajú manažmentu 
projektu plneniu administratívnych požiadaviek. Ťažko sa 
hľadajú  také kritéria, ktoré by vyhodnocovali, napr. 
inovatívnosť riešenia,  reálne využitie výstupov v praxi, či 
mimoriadny prínos k výskumu a vývoju v SR či Európe. 
Viacero administratívnych kritérií vyžadovaných 
agentúrou nie je stanovené Nariadeniami Európskej 
komisie, ako sa niekedy zdôvodňuje. Pre porovnanie 
najdôležitejšími kritériami výberu v 7. Rámcovom 
programe na podporu výskumu a vývoja riadenom priamo 
Európskou komisiou v Bruseli sú vedecká, alebo 
technologická excelentnosť a potenciálny dopad 
prostredníctvom šírenia a využitia projektových výsledkov. 
  

 Ing. Ondrej Barič, PhD. 
 

 
 

 
Základná charakteristika a realizácia vzdelania 

v rozvojových krajinách 
 
Vzdelanie všeobecne (tak v rozvojových, ako aj vo 
vyspelých krajinách) začalo nadobúdať význam približne 
v polovici 19. storočia. Môžeme identifikovať dva hlavné 
faktory, ktoré prispeli k rastu významu vzdelania v tomto 

období: 1. rozvoj vedy a techniky a 2. 
vzdelanie ako predpoklad na 
ovládnutie nových technológií. V 19. 
storočí boli položené vedecké 
a technologické základy 
ekonomického rozvoja (napr. 
elektrina, železnica, automobily a i.), 
pričom bolo potrebné, aby sa 
pracovná sila naučila ovládať nové 
technológie. Vzdelanie sa tak stalo základným 
predpokladom na ovládnutie nových technológií, pričom 
táto charakteristika vzdelania pretrváva až do súčasnosti, 
keď dochádza k neustálemu technologickému vývoju 
a novým technologickým inováciám, ktoré vyžadujú nielen 
vrodené zručnosti pracovnej sily, ale aj naučené znalosti. 
Otázka vzdelania tak počas posledných dvoch storočí 
nadobúdala na význame, jeho podcenenie môže viesť 
k stagnácii národných ekonomických komplexov. 
Čo sa týka súčasného stavu vzdelania v rozvojových 
krajinách, môžeme konštatovať, že v súčasnosti zohráva 
vzdelanie dôležitejšiu úlohu v rozvojových krajinách ako 
v minulosti v rozvinutých krajinách. Na jednej strane 
vzdelanie zvyšuje potenciál rozvojových krajín na 
adaptáciu na nové technológie, na druhej strane sa 
rozvojové krajiny musia rýchlo adaptovať na nové 
technológie, aby bol zabezpečený ich ekonomický rozvoj. 
Príkladom takejto adaptácie môže byť indické 
zdravotníctvo. V Indii existujú nové vybavené kliniky 
spolu so zodpovedajúco vyškoleným personálom, ktorý je 
schopný vykonať akýkoľvek lekársky zákrok za oveľa 
nižšiu cenu ako v západných krajinách. Dochádza tak k 
„zdravotnej turistike“ ľudí zo Západu, ktorí podstupujú 
zákroky na špecializovaných indických klinikách namiesto 
domácich. 
Dôležitú úlohu vo vzdelaní v rozvojových krajinách hrá aj 
komplementarita medzi investíciami do ľudského aj 
fyzického kapitálu. Navzájom sa doplňujúce investície tak 
majú pozitívny vplyv na ekonomický rozvoj danej krajiny. 
V prípade, že absentujú investície do ľudského kapitálu, 
môže dôjsť k poklesu produktivity v priemyselných 
odvetviach vďaka tomu, že nemá kto obsluhovať nové 
technológie. Preto by malo byť v záujme rozvojových 
krajín, ako aj transnacionálnych korporácií, ktoré 
v takýchto krajinách investujú, aby zároveň so zavádzaním 
nových technológií rozvíjali aj príslušné vzdelanie. Na 
druhej strane, v prípade investícií do ľudského kapitálu 
a nedostatočných investícií do fyzického kapitálu môže 
dôjsť k negatívnemu efektu vzdelania a následného 
uplatnenia vzdelaného človeka, k úniku mozgov do 
zahraničia, pretože domáca krajina nie je schopná nájsť 
človeku adekvátne pracovné miesto jeho vzdelaniu, 
prípadne nie je schopná zaplatiť takéhoto vzdelaného 
človeka. 
Čo sa týka realizácie vzdelania v rozvojových krajinách, 
môžeme pozorovať niektoré charakteristické črty, ktoré nie 
sú prítomné vo vyspelých krajinách (Szirmai, A: The 
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Dynamics of Socio-Economic Development. Cambridge: 
CUP, 2005): 
• Začiatočná situácia po druhej svetovej vojne. 
• Rast počtu zapísaných do škôl. 
• Ukončené vzdelanie. 
• Roky vzdelania na jednotku pracovnej sily. 
• Výdavky na vzdelanie. 
• Neformálne a bežné (všedné) vzdelávanie. 
 
Takmer ani v jednej rozvojovej krajine nebola situácia 
v oblasti vzdelania po druhej svetovej vojne na vysokej 
úrovni. Podľa viacerých autorov (Altbach, Heinink 
a Koetsier) koloniálne mocnosti neinvestovali mnoho do 
rozvoja vzdelania v podmanených krajinách. Čo sa týka 
kolonializmu, môžeme identifikovať dva hlavné motívy na 
investície do vzdelania: 1. náboženstvo a 2. vzdelávanie 
národných elít. Dôležitú úlohu v primárnom vzdelaní 
zohrávali misionári. Národné elity v kolonizovaných 
krajinách boli vzdelávané na podradné pozície 
v koloniálnej administratíve, keď boli pre členov týchto elít 
vytvorené sekundárne a vyššie vzdelávacie inštitúcie 
založené na západnom modeli vzdelania s vyučovacím 
jazykom koloniálnej mocnosti. V systéme vzdelania 
v rozvojových krajinách po druhej svetovej vojne môžeme 
hovoriť o tzv. duálnej štruktúre vzdelania. Na jednej strane 
existovali školy, kde sa vzdelávali deti domáceho 
kolonizovaného obyvateľstva, na druhej strane zase 
existovali školy pre deti kolonizátorov a prísne obmedzený 
počet detí domácich elít. Vo vidieckych oblastiach 
prevládalo primárne vzdelanie zamerané na praktické 
činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom a pod vplyvom 
misionárov pre deti domáceho obyvateľstva. V mestách sa 
rozvíjalo akademické vzdelanie (od primárneho cez 
sekundárne až po vyššie) pre deti kolonizátorov 
a obmedzený počet detí domácich elít. V rámci tohto 
vzdelania sa hlavný dôraz kládol na prípravu žiakov na 
zamestnanie v modernom sektore národnej ekonomiky. 
V rámci koloniálnych vzdelávacích systémov existovali 
určité rozdiely. Kým najviac sa vzdelávaniu 
kolonizovaných krajín venovala Veľká Británia, najmenej 
sa vzdelaniu venovala pozornosť v Belgicku a Portugalsku. 
V 60. rokoch 20. storočia sa vzdelanie v rozvojových 
krajinách orientovalo predovšetkým na sekundárne 
a vyššie vzdelanie, aby sa zabezpečila pracovná sila pre 
rozvíjajúci sa moderný sektor (priemysel a služby) 
v mestách. Na jednej strane sa síce dosiahla vyššia úroveň 
kvalifikácie a vzdelania pracovnej sily v modernom 
sektore, na druhej strane však nedošlo k zvýšeniu 
gramotnosti celej populácie a predovšetkým populácie na 
vidieku, pre ktorú je dôležitejšie primárne vzdelanie ako 
vyššie formy. V prípade, že by sa rozvojové krajiny 
sústredili začiatkom druhej polovice minulého storočia na 
zabezpečenie a dostupnosť primárneho vzdelania pre 
všetky deti bez rozdielu pohlavia, dosiahla by sa plná, 
prípadne takmer plná, gramotnosť, čo by viedlo 

k možnému rýchlejšiemu ekonomickému rozvoju a rastu 
týchto krajín. 
Podľa Szirmaia došlo v priebehu posledných 50 rokov 
v rozvojových krajinách k rastu zápisu do škôl. Rýchly rast 
zaznamenali predovšetkým krajiny Ázie a Latinskej 
Ameriky. Pomalší rast, dokonca s poklesom v 80. rokoch 
20. storočia, zaznamenala Afrika. V priebehu posledného 
desaťročia došlo k zlepšeniu ukazovateľov v rozvojových 
krajinách ako celku, tak ako ukazuje nasledujúca tabuľka. 
 
Hrubý zápis do škôl v rozvojových krajinách, vážený 
priemer v % 
Primárne 
vzdelanie 

Sekundárne 
vzdelanie 

Vyššie vzdelanie 

1999 2006 1999 2006 1999 2006 
99 106 52 60 11 17 
Zdroj: UNESCO: Overcoming inequality: why governance matters. 
Oxford : OUP, 2008. 
 
Na základe údajov z predchádzajúcej tabuľky môžeme 
konštatovať, že cieľ získať primárne vzdelanie pre všetky 
deti v rozvojových krajinách sa dosiahol. Ukazovateľ 
hrubý zápis do škôl však hovorí iba o počte žiakov 
zapísaných na daný stupeň štúdia. Nie všetci žiaci však 
dokončia štúdium, v rozvojových krajinách existuje 
množstvo študentov, ktorí predčasne ukončili štúdium bez 
dosiahnutia potrebného vzdelania. V roku 2005 len 81 % 
tých, ktorí boli zapísaní v rámci primárneho vzdelania 
v rozvojových krajinách, dokončilo školu. 
Dôležitým rozdielom oproti vyspelým krajinám je aj počet 
rokov vzdelania na jednotku pracovnej sily. Kým vo 
vyspelých krajinách to bolo okolo roku 1980 v priemere 12 
rokov, v rozvojových krajinách len 5,5 roka, pričom v roku 
1960 to bolo v rozvojových krajinách len 2,7 roka 
(Szirmai, A: The Dynamics of Socio-Economic 
Development. Cambridge: CUP, 2005). 
Čo sa týka výdavkov spojených so vzdelaním, 
z dlhodobého hľadiska môžeme pozorovať v rozvojových 
krajinách relatívne nízky rast výdavkov. Začiatkom druhej 
polovice 20. storočia sa v rozvojových krajinách oveľa 
viac výdavkov týkalo sekundárneho a vyššieho vzdelania 
ako primárneho vzdelania. V priebehu ďalších desaťročí 
však vzrástla úroveň výdavkov do primárneho vzdelania na 
úkor sekundárneho a vyššieho vzdelania. V 90. rokoch tak 
niektoré rozvojové krajiny vydávali na žiaka na základnom 
stupni viac finančných prostriedkov ako na žiaka na 
strednom stupni. Na druhej strane však výdavky na 
jedného študenta v rámci vyššieho vzdelania stále 
presahujú výdavky na žiaka na primárnom stupni. V 60. 
rokoch vynakladali rozvojové krajiny v priemere 3 % 
svojho hrubého národného dôchodku na vzdelanie. V roku 
2000 to už bolo 3,9 % HND (Szirmai, A: The Dynamics of 
Socio-Economic Development. Cambridge: CUP, 2005). 
Všetky oficiálne štatistiky a ukazovatele sa venujú 
formálnemu vzdelaniu v rozvojových krajinách. Okrem 
formálneho vzdelania však existuje mnoho ďalších aktivít, 
ktoré smerujú k zvýšeniu vzdelania a k získaniu 
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poznatkov, nespadajú však do oblasti formálneho 
vzdelania. Takýmito aktivitami sú neformálne a bežné 
vzdelávanie. V rámci neformálneho vzdelávania môžeme 
hovoriť o organizovanom vzdelávaní, ktoré však nie je 
súčasťou formálneho vzdelania na jednotlivých stupňoch. 
Patrí sem vzdelávanie dospelých, vzdelávanie tých, ktorí 
predčasne ukončili školskú dochádzku, projekty na 
zvýšenie gramotnosti, vzdelávanie v oblasti 
poľnohospodárstva, tréningy v rámci zamestnania, firemné 
tréningové programy, vzdelávanie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, plánovania rodiny, dištančné vzdelávanie a i. 
Zástancovia neformálneho typu vzdelávania veria, že je 
oveľa vhodnejšie na praktickú každodennú činnosť ako 
formálne vzdelávanie v školách a že ponúka príležitosti 
integrovať vzdelávanie do širšieho rámca rozvojových 
stratégií pre menej vyspelé krajiny. Čo sa týka bežného 
vzdelávania, predstavuje celoživotný proces akumulácie 
poznatkov a zručností prostredníctvom zážitkov 
z každodenného života, či už je to pri hrách, v zamestnaní, 
doma atď. V oblasti bežného vzdelávania nie sú dôležité 
školy, ale miesta, kde sa stretávajú ľudia, rodiny, ako napr. 
kostoly, skupiny. 

Ing. Martin Grešš, PhD. 
 

 

 
Sloboda verzus liberalizmus 

(3. časť) 
 

Dôsledkom toho je aj vyprázdnenie 
pojmu právo a právny štát. 
V skúsenosti občanov právny štát už 
dávno nie je ničím iným ako 
„biznisom pre právnikov“ podľa 
cynického úslovia, že právny štát je 

štát, v ktorom sa majú právnici dobre.“ (in: Európske 
hodnoty, Literárny týždenník, 13 – 14, 2011)  
Liberalizmus sa dnes stáva nosnou ideou západného sveta 
a postupne sa presadzuje, zatiaľ síce nedokonalo, aj 
v mladej slovenskej demokracii. Sme svedkami aj toho, že 
liberalizmus si pripisuje aj víťazstvo nad komunizmom. 
Problémy nastávajú, keď idea a jej odraz v reálnom živote 
sa netrafia do toho istého bodu. Človek nedokonalý svojou 
podstatou je omylný aj v tomto smere. Toho sme boli 
svedkami za „socializmu“. Svedkami  liberálnych deviácií 
sme aj v súčasnosti. Má tolerancia tolerovať aj ľudské 
úchylky? Tolerovať odlišnosti bez ohľadu na ich morálne 
kvality? Alebo smie sa sloboda presadzovať  vojenskými 
intervenciami v iných štátoch?   
Morálne princípy sú tak v exile, lebo liberáli ich odmietajú 
v mene slobody. Aj princíp ži a nechaj žiť je v liberálnej 
interpretácii deformovaný, lebo nie všetci ľudia sú dospelí 
a zrelí, aby sa vedeli o seba postarať. Liberáli takýmto 
ľuďom nepomáhajú, neposkytujú im autentickú slobodu, 
nechávajú ich napospas (aj drogám), nedvíhajú ich. Je tak 
ignorovaný aj „mravný zákon v nás“ Imanuela Kanta. 

Ako píše M. Hubčo (in Liberalizmus – nosná ideológia 
polis, Postoy.sk): „Liberáli sú zväčša ekonómovia, 
ekonomickí ministri a pôsobia v ekonomickej sfére, kde je 
tlak na výkon a efektívnosť využitia času či hodnota pre 
akcionárov na prvom mieste. Na tom mieste, kde by za 
normálnych okolností mala byť pravda (v podobe vyššieho 
spoločenského cieľa). Kým si toto neuvedomia ľudia v 
skutočne rozhodujúcich pozíciách, manažéri v ich službách 
nebudú mať veľmi na výber, iba zvyšovať krátkodobú 
hodnotu akcií, na úkor dlhodobého rozvoja podniku“. 
Filozoficky i ekonomicky úzko vymedzení slovenskí 
liberáli nenašli pre svoje jednostranné chápanie slobody, 
ktorá v skutočnosti môže vyhovovať len úzkej 
podnikateľskej skupine, pochopenie ani u svojich 
koaličných partnerov. Podľa politických analytikov 
„nemajú žiadneho prirodzeného ideového spojenca ani 
v slovenskom parlamente, lebo ich strana je vlastne 
skupinou manažérov, ktorí išli do politiky, aby si 
legislatívne prostredie prispôsobili pre vlastné potreby“. 
Jednostranný pohľad na ekonomiku, len cez prizmu 
finančných tokov spôsobil, že ako koaličná strana povalili 
vlastnú vládu. Takto by mohli rozmýšľať podnikoví 
účtovníci alebo riaditelia malých retailových bánk, ale nie 
národohospodári, politici alebo štátnici. Lebo podniky sa 
manažujú na základe iných princípov ako štáty. Ak zotrvali 
na svojom názore aj napriek meniacim sa okolnostiam a  
odmietli spoločne so štátmi eurozóny podieľať sa na 
riešení nestability svetového menového systému, 
nemôžeme ich nazvať zásadovými, ale nepoučiteľnými, aj 
keď táto ich póza je určitej skupine voličov sympatická.  

pokračovanie 
Ing. Ivan Milko, PhD. 

 
 
 
 

Peter A. Diamond 
 

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. 
Informáciu o ich práci sme priniesli v novembrovom čísle 
Siločiar (11/2011). V tomto čísle sa budeme venovať 
prvému z nich – Petrovi A. Diamondovi. 
Diamondovi starí rodičia imigrovali do USA začiatkom 20. 
storočia z Poľska (z matkinej strany), Ruska a Rumunska 
(z otcovej strany). Obaja jeho rodičia sa narodili v roku 
1908 v New Yorku, pričom celý život strávili v tomto 
meste. P. A. Diamond sa narodil v roku 1940, jeho mladší 
brat Richard v roku 1943. Školu začal navštevovať 
v Bronxe, neskôr verejné školy na predmestí vo 
Woodmere. 
Po ukončení strednej školy pokračoval vo vysokoškolskom 
štúdiu na univerzite v Yale. Najskôr sa chcel venovať 
inžinierstvu, no nakoniec si vybral matematiku, kde sa 
naučil matematické dokazovanie pod vedením S. 
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Kakutaniho, ktorý v roku 1941 dokázal platnosť 
Brouwerovej teorémy fixného bodu, ktorá sa využíva pri 
niektorých ekonomických analýzach. Počas druhého 
ročníka na Yale Diamond študoval ročný kurz úvodu do 
ekonómie, čo zvýšilo jeho záujem o ekonómiu natoľko, že 
prestal študovať francúžštinu a začal sa venovať 
matematickej ekonómii pod vedením G. Debreua 
(informáciu o ňom priniesli Siločiary v čísle 1/2008). 
Okrem ekonómie si vybral Diamond aj kurzy teórie hier. 
Po ukončení školy sa stal v lete 1960 výskumným 
asistentom T. Koopmansa (informáciu o ňom priniesli 
Siločiary v čísle 1/2010). Diamondovou úlohou bola 
predovšetkým pomoc s matematikou. Mal pomáhať 
s vytváraním príkladov funkcií s určitými vlastnosťami, 
bolo však pre neho ľahšie vytvoriť celú triedu funkcií 
s požadovanými vlastnosťami ako len jeden príklad, čo 
viedlo Koopmansa k prerobeniu výskumného plánu, kde sa 
trieda funkcií stala kľúčovou a Diamond sa stal 
spoluautorom publikácie na túto tému (Stationary utility 
and time perspective z roku 1964 spolu s R. E. 
Williamsonom). 
Dizertačnú prácu vypracoval pod vedením ďalšieho 
nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu – R. Solowa 
(informáciu o ňom priniesli Siločiary v čísle 9/2010). 
V súčasnosti Diamond pracuje na Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). 

Redakcia 
 

 
 
 

Efektivita rozvojovej pomoci 
 

V Kórei, v Busane sa 29. novembra 
až 1. decembra 2011 uskutočnilo 4. 
Fórum na vysokej úrovni venované 
efektivite rozvojovej pomoci. Viac 
ako 3000 delegátov sa stretlo aby si 
prezreli výsledky implementovania 
princípov Parížskej deklarácie. 
       Ako na úvod povedal Angel 
Gurría, generálny sekretár OECD, 

efektívna pomoc môže veľa zmeniť. Vďaka efektívnej 
rozvojovej pomoci, o 400 miliónov menej ľudí ako v roku 
1990 dnes žije v podmienkach extrémnej chudoby. Lepšia 
zdravotnícka pomoc a investície v poľnohospodárstve 
zachránia milióny životov ročne. Subsaharská Afrika 
dosiahla obrovské zlepšenia v zdraví detí a zápise detí do 
škôl v posledných dvoch dekádach. Jeden z najlepších 
príkladov sily efektívnej pomoci je Kórea. Pred 50 rokmi 
chudobná, vojnou zničená krajina, závislá na asistencii 
ostatných. Dnes je lídrom OECD vo vzdelávaní, 
v digitálnych technológiách, iniciatívach ekologického 
rastu, výdavkoch do výskumu a vývoja či produktivite. 
Dôkazom efektívnej transformácie je aj objem ODA ktorú 
Kórea poskytuje, kde v roku 2010 to bolo 1,2 mld. USD. 

       Na druhej strane môžeme uviesť príklad neefektívnej 
rozvojovej pomoci. Je to pomoc, ktorá sa minie svojmu 
účinku a finančné prostriedky skončia tak, že sa rozkradnú. 
Ekonomický expert z Kene James Shikwati v rozhovore 
pre Spiegel dokonca vyzýva na zastavenie rozvojovej 
pomoci a konštatuje, že "zahraničná pomoc je presun 
peňazí od chudobných ľudí bohatých krajín k bohatým 
ľuďom chudobných krajín". Ako príklad uvádza aj 
doručenie rozvojovej pomoci od Nemecka prezidentovi 
Rwandy, ktorý „má na svedomí milióny ľudí, ktorých 
zabila jeho armáda v susednej krajine Kongo". Hovorí, že 
dovážaná pomoc v podobe oblečenia a potravín brzdí 
domácich farmárov a rozvoj podnikania. Radí, že pre 
skutočný boj s chudobou je potrebné úplne zastaviť 
rozvojovú pomoc a dať Afrike možnosť zabezpečiť si 
vlastné prežitie. Podľa neho je v súčasnosti Afrika ako 
dieťa, ktoré hneď plače za opatrovateľkou, ak sa niečo 
stane – Afrika by však mala stáť na vlastných nohách. 
       Pozrime sa teraz, ako dopadli finálne výsledky 
prieskumu uplatňovania princípov efektívnosti rozvojovej 
pomoci Parížskej deklarácie z roku 2010, ktoré sa 
publikovali na tomto fóre (viac informácií 
o monitorovacích prieskumoch z r. 2005 a 2007 v číslach 
apríl, máj 2011): 
 

Indikátor / % krajín, ktoré spĺňa cieľ/*počet PIU 2010 
Cieľ 
2010 

1. Operačné rozvojové stratégie 52% 75% 
2a. Spoľahlivý manažment verejných financií (MVP) 38% 50% 
3. Toky pomoci sú v súlade s národnými prioritami 46% 85% 
4. Posilnenie kapacít spoločnou koordináciou 
technickej podpory 51% 50% 
5a. Využívanie MVP prijímajúcej krajiny 48% 55% 
6. Posilnenie kapacít znížením paralelných 
implementačných jednotiek 

 
*1158 

   
*565 

7. Toky rozvojovej pomoci sú predvídateľné 43% 71% 
8. Pomoc je neviazaná na produkciu donorskej 
krajiny 79% 100% 
9. Využívanie spoločných opatrení a procedúr 48% 66% 
10a. Spoločné misie do terénu 22% 40% 
10b. Spoločná analytická práca 44% 66% 
11. Orientácia koncepcie pomoci na výsledky 22% 38% 
12. Vzájomná zodpovednosť za rozvojovú pomoc 50% 100% 

        
      V implementácii princípov efektívnej rozvojovej 
pomoci sa síce dosiahol od roku 2005 pokrok, no nie taký, 
ako bolo očakávané. Jediný indikátor, kde sa cieľ dosiahol 
je indikátor 4. Výsledky teda nie sú uspokojivé. Reakciou 
na tento stav bolo vytvorenie Busanského partnerstva pre 
efektívny rozvoj a spoluprácu. Toto partnerstvo podpísali 
ministri vyspelých i rozvojových krajín, rozvíjajúce sa 
ekonomiky, poskytovatelia pomoci Juh-Juh i 
predstavitelia trojstrannej spolupráce aj občianskej 
spoločnosti, zdôrazňujúc kritický bod obratu v rozvojovej 
spolupráci. Ekonomická kríza spôsobila že chudoba je 
globálne opäť na vzostupe. Preto vzájomná multilaterálna 
pomoc je nástrojom nielen boja s krízou, ale efektívnu 
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rozvojovú pomoc možno vnímať aj ako prostriedok na 
budovanie lepších, spravodlivejších a čistejších ekonomík. 
Taká pomoc by mala byť cielená aj na podporu privátneho 
sektora, a taktiež viazaná na účel, na ktorý bola doručená. 
  
                                                                Ing. Jolana Šubová  
           doktorandka EU, Fakulty medzinárodných vzťahov  
 
 
   
 
Politická korektnosť – duchovný a intelektuálny gulag 

v EÚ  
(3. časť) 

 
Doterajší pojem je pritom v momente 
svojho nahradenia okamžite 
tabuizovaný. Tradične uvádzaným 
príkladom je vývoj označenia 
príslušníka černošskej etnickej 
skupiny v Spojených štátoch. 
Namiesto pojmu „neger“ politická 
korektnosť v minulosti prišla 

s výrazom „farebný“. A opäť v momente, keď význam 
tohto pojmu začal byť opäť problematizovaný, politická 
korektnosť ho zmenila na „čierny“. Onedlho sa tento 
pojem opäť nahradil novým termínom „africký Američan“ 
resp. skrátene „Afroameričan“.  
Zrejmé absurdnosti, ale i tragickosti spojené 
s uplatňovaním politickej korektnosti vidieť najmä 
v samotnej Únii, predovšetkým v starých členských štátoch 
(v EÚ-15). Vo Francúzsku sa v súvislosti so zapaľovaním 
áut v nedávnej minulosti nehovorilo o arabských 
moslimských prisťahovalcoch, ale o „francúzskych 
mladíkoch“. V prípade rómskych kriminálnikov sa 
v slovenských i českých masmédiách často hovorí 
o ľuďoch „zo sociálne vylúčených lokalít“ alebo „zo 
sociálne vylúčených či slabých skupín“. Pozitívna 
diskriminácia je nasmerovaná k etnickým menšinám, 
náboženským skupinám a neheterosexuálne orientovaným 
osobám. Vo Veľkej Británii sa tak Vianoce už kvôli 
moslimom nesmú nazývať „Christmas“, ale neurčito 
„Xmas“ alebo v slovenskom preklade „zimné sviatky“. 
V súvislosti s Vianocami si ťažko vysvetliť aj opatrenia 
anglického Červeného kríža, ktorý zakázal vo svojich 
expozitúrach akékoľvek zmienky o Vianociach. Alebo 
zákazy konania vianočných besiedok v  nemeckých 
školách, pretože ich moslimskí spolužiaci by sa mohli cítiť 
urazení. A robí sa tak napriek ubezpečeniam moslimských 
duchovných, že sa oslavou Vianoc vôbec necítia byť 

dotknutí. Iný paradoxný príklad nám hovorí, že 
v niektorých belgických uliciach sa napríklad nesmie 
predávať alkohol či bravčové, aby to zbytočne nedráždilo 
moslimov.  
Pozrime sa na niektoré ďalšie príklady z Britských 
ostrovov. V júni 2006 vedenie strednej školy v Horshame 
(Anglicko) zakázalo niekoľkým študentkám nosiť prstene 
symbolizujúce ich kresťanskú vieru s odôvodnením, že ide 
o šperky. 16-ročná Lydia Playfootová, jedna zo študentiek, 
sa odvolala proti tomuto rozhodnutiu, avšak 16. júla 
najvyšší súd potvrdil zákaz. V tej istej škole moslimskí a 
sikhskí žiaci bez problémov nosia šatky a oceľové 
náramky. V tom istom roku v októbri 2006 bola 
pracovníčka londýnskeho letiska Heathrow Nadia 
Ewediová, požiadaná nadriadenými, aby si zakryla 
poprípade odstránila kríž, ktorý nosila vo forme 
náhrdelníka. Keďže neuposlúchla bola prinútená odísť na 
neplatenú dovolenku. Nekresťanské symboly, alebo 
nosenie závoja, či turbana sú pritom podľa vedenia 
Britských Aerolínií povolené. 
Ako politická korektnosť ničí duše ľudí, ako deformuje 
chrbticu a zabíja zdravý rozum nám môžu poslúžiť dve 
všeobecne známe tohtoročné tragické udalosti, ktoré 
otriasli celou Európou. Prvou udalosťou je masaker v 
Nórsku, ktorého ústrednou postavou bol nórsky občan, 
pravicový extrémista Anders B. Breivik, ktorý na jednom 
z ostrovov priamo zastrelil viac ako 80 ľudí, zavinil 
utopenie viac ako 15 ľudí a mnohých ďalších zranil. 
A druhou udalosťou sú augustové nepokoje a rabovanie 
v Londýne. Okolo prípadu v Nórsku sa rozpútala obrovská 
kampaň zameraná proti pravici, objavili sa v médiách 
články o tom, že každý pravicovo orientovaný človek je 
v podstate extrémista a masový vrah. Dokonca, že sa nikto 
nemohol pýtať na dôvody Breivikovho činu, ani na jeho 
názory, ktoré sú predsa len nezmyselné a obludné, preto je 
správne ho odsúdiť. A každý, kto sa len zbežne začal pýtať 
a zisťovať, prečo sa nakoniec uchýlil k takému 
hrôzostrašnému činu, bol verejne odsudzovaný a 
označovaný za pravicového extrémistu. Tí, čo sa chceli 
dozvedieť viac o jeho pohnútkach, boli neomarxistami 
označení za obhajcov Breivikových činov. 
Londýnske nepokoje, ktoré sa rozšírili aj do ďalších 
anglických miest, sa začali potom, čo polícia pri incidente 
s členmi pouličného gangu zastrelila jedného z jeho 
členov. Táto udalosť sa stala spúšťacím mechanizmom 
k vlne násilia, rabovania a podpaľačstva. Na udalostiach 
v Londýne je zarážajúcich niekoľko vecí.  

pokračovanie 
Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc 
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