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V očakávaní nástupu tvorivého rozvoja ekonomiky 
i spoločnosti 

 
 Veľké očakávania výsledkov 
marcových parlamentných volieb 
u nás skončili.  Pre mnohých 
sklamaním, no ukazuje sa, že pre 
väčšinu národa uspokojivo. 
S pocitom, že suverénne víťazná 
strana Smer – SD, pri dobrom výbere  
partnerov,  preruší skepsu, ktorú 
počas relatívne krátkeho obdobia 

šírila donedávna vládnuca 4/6 koalícia. 
  Nás v Slovenskej ekonomickej spoločnosti – 
Nezávislom združení ekonómov Slovenska hreje a veríme, 
že opodstatnene, vízia o priaznivejšom prístupe 
kompetentných členov nových vládnych štruktúr k riešeniu 
nástojčivých sociálnych a ekonomických problémov. Teší 
nás, že už v najbližšom januári budú môcť Slováci po 
celom svete a s nami doma žijúci občania iných národností 
po dvadsiaty raz osláviť obnovu našej štátnej 
samostatnosti. Dúfame, že toto výročie zarezonuje tak, aby 
mohli pocítiť ľudia na všetkých kontinentoch, že náš 
prastarý národ  vďaka nesmiernej húževnatosti si 
vybojoval, aby tradičné štátne symboly zaviali nielen na 
vynovenom bratislavskom hrade, ale po celej vlasti  bez 
strachu, že za ich predstavenie na verejnosti bude hroziť 
otvorená, či skrytá perzekúcia. Nielen od cudzích, ale 
najmä od domácich neprajníkov slovenskej samostatnosti. 
  Za svoju občiansku povinnosť od týchto dní 
pokladáme zintenzívnenie úsilia na vypracovaní novej 
stratégie/doktríny dlhodobého rozvoja Slovenska. 
Najmenej do roku 2035. S prihliadnutím na zmenené 
postkrízové podmienky vo svetovej ekonomike aj 
v medzinárodných vzťahoch, kde sa zintenzívňujú 
neoregionalizačné tendencie. Takú, ktorá by neslúžila len 
ako teoretická ozdoba aktuálnych vládnucich štruktúr, ale 
bola základom, akceptovanou mapou, ktorá bude 
nápomocná celoštátnym, regionálnym i miestnym 
riadiacim stupňom v podnikateľskej i zamestnaneckej 
sfére, pri efektívnejšom využívaní materiálnych i ľudských 
zdrojov.  Za jeden z kľúčových programov v rámci takejto 
koncepcie pokladáme rozloženie  ťažiska produkcie 
a zahraničného obchodu z priemyslu Slovenska 
v súčasnosti predovšetkým automobilového, aj na širšie 
ponímaný agrosektor, pod už známy pojem multifunkčné 
poľnohospodárstvo. Zahŕňajúci pôdohospodárstvo, lesné 
i vodné hospodárstvo, súvzťažné odvetvia priemyslu, 
infraštruktúry atď. Tento projekt by napomohol rozvoju 
vidieka, vyrovnaniu veľkých regionálnych rozdielov 
v prístupe k zdrojom a výrazné, mnohotisícové zvýšenie 
zamestnanosti na vidieku.   Ako sme už našich čitateľov 
i návštevníkov nášho portálu na internete (www.nezes.sk) 

informovali, na kolokviu, ktoré sme tejto koncepcii 
s radom fundovaných odborníkov venovali, boli jeho 
závery sformované do Výzvy kompetentným. Vzhľadom na 
ich vecnú i legislatívnu náročnosť a celospoločenskú 
závažnosť, boli postúpené ministrovi pôdohospodárstva, 
ministrovi hospodárstva, premiérovi i prezidentovi 
Slovenskej republiky.   Veríme, že sa týmto racionálnym 
návrhom dostane  (na rozdiel od „našich“ vysoko 
rúbajúcich  médií)  zaslúženej pozornosti a hlavne podpory 
z najvyšších uvedených miest, predovšetkým v programe 
novej  vlády SR a všetkých  stupňov verejnej správy.    
 Nesmierne nás sužuje, že napriek vynakladanému 
úsiliu množstva odborníkov, podnikateľov i politických 
predstaviteľov rôznej úrovne, Slovenská republika  už dlhé 
roky nepatrí k ťahúňom reššozvoja v rámci Európskej únie, 
ani v najbližšom zoskupení V-4 v oblasti vzdelania, vedy a 
výskumu. Tu, vo výdavkoch na vedu a výskum, žiaľ, 
patríme na samé európske dno! Veríme a ponúkame 
súčinnosť pri radikálnej zmene najmä v tejto doterajšími 
vládami proklamovanej, ale v efektívnej podpore 
zaznávanej oblasti. Neupierame ministrom a ich 
spolupracovníkom zodpovednosť, možno i dobrú snahu, 
ale zostávali spravidla pri zaznávaní snáh predchodcov, 
presadzovaní zmien za každú cenu, vypracúvaní nových 
systémov výuky, výskumu, hodnotení výsledkov a – 
horekovaní a kritike ich kritikov.  
 Novej vláde na čele s premiérom Róbertom Ficom, 
vysoko víťazným predsedom Smeru-SD,  želáme v jej 
neľahkom údele - vyviesť našu spoločnosť z množstva 
chaotických postupov a rozhodnutí jej predchodkyne,  veľa 
úspechov pri presadzovaní programu vlastného. V domácej 
aj v zahraničnej politike.  
 
 Aprílové (18. 4.) výročie mučeníckej smrti 
prezidenta I. Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu dáva 
podnet na potrebnú komplexnejšiu, neideologizovanú, 
ekonomickú analýzu aj obdobia I. SR. Aby naša 
spoločnosť – pri jej jednoznačnom nesúhlase s niektorými 
vynútenými negatívnymi  rozhodnutiami  voči svojím 
občanom,  o čom svedčia vyjadrenia vtedajšieho 
švajčiarskeho vyslanca, nemeckého spisovateľa Wolfganga 
Venohra a ďalších (vrátane zachránených pred krutým 
prenasledovaním hitlerovcov), poznala objektívny obraz 
o vtedajšej dobe a prestala byť zneisťovaná a frustrovaná  
skupinami, ktoré si vtedajšiu  a ani dnešnú  samostatnosť 
Slovenska a Slovákov neželali a neželajú. Ale z nej 
profitujú!  
  
 Zároveň si v apríli pripomenieme aj výročia vzniku 
Matice slovenskej a príchodu vierozvestcov aj 
 náukovedcov sv. Konštantína a Metoda. Okrúhle výročie 
ich príchodu  k naším predkom v budúcom roku sa 
chystajú pripomenúť aj veľkolepými oslavami nielen u nás, 
ale aj v Čechách, Bulharsku, Macedónsku a v ďalších 
slovanských štátoch. Samotná táto skutočnosť je  nielen 
momentom na zamyslenie sa nad potrebou plnšieho 
poznávania našich dejín, ale aj obetavého konania pre 
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istejšiu budúcnosť nás a ďalších generácií v európskom 
dome. 

Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 
 
 
 
 
 

Vzdelávacia politika ako súčasť 
sociálnej politiky 

 
Prečo je vzdelávacia politika štátu 
taká dôležitá? Vzdelanosť 
obyvateľstva štátu zabezpečuje 
dlhodobú konkurencieschopnosť v 
oblasti ľudských zdrojov, ovplyvňuje 
použitie a zavádzanie informačných 

technológií , ich používanie  a zvyšuje životnú úroveň 
obyvateľstva. Dôležitý je aj systém celoživotného 
vzdelávania, ktorý má veľký význam najmä pre strednú 
vrstvu obyvateľstva, ktorá v priebehu svojej pracovnej 
kariéry neustále potrebuje nadobúdať nové vedomosti a 
zručnosti. Netreba zabúdať ani na seniorov, pre nich sú 
vytvorené Univerzity tretieho veku, kde môžu získavať 
poznatky v nových sférach, ktoré im dovtedy boli 
neznáme, ale môžu aj odovzdávať svoje životné skúsenosti 
a poznatky mladším generáciám, kde môžu nájsť 
ponaučenia alebo aj inšpiráciu. 
       Sociálna politika je teda súbor aktivít, opatrení, ktoré 
cieľavedome smerujú k rozvoju človeka, spôsobu jeho 
života, k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov, k 
zabezpečeniu sociálnej suverenity, či bezpečia v rámci 
daných politických, hospodárskych možností krajiny.  
      Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom 
subjektov, ktorých hlavným koordinátorom je štát. 
Samotný štát určuje obsah, úlohy a ciele, ktoré majú byť 
dosiahnuté. Taktiež zabezpečuje a sprostredkúva chápanie 
sociálnej politiky v rôznych etapách rozvoja spoločnosti. 
Subjekty, ktoré pomáhajú štátu pri realizácii pôsobia aj na 
nižších stupňoch. V najvšeobecnejšom chápaní členíme 
subjekty na štátne a neštátne. Iné členenie môže byť 
prostredníctvom územného členenia ako napr. obce, mestá, 
VÚC atď., z pohľadu trhového sú to zamestnávatelia, 
zamestnávateľské a zamestnanecké odbory, z neštátnych 
sfér sú to charitatívne organizácie, občianske združenia, 
samozrejme dôležitým aktérom na území Slovenskej 
republiky je cirkev a v tomto systéme najvýznamnejšími 
aktérmi sú občania, rodina a domácnosti. Aj keď sa 
nachádza v tomto systéme množstvo subjektov,  
najdôležitejším je štát, ktorý si ponecháva rozhodujúcu a 
integrujúcu funkciu. Sociálna politika vo svojej 
samostatnosti je však závislá na hospodárskej situácii štátu. 
Hospodárska situácia štátu je závislá na súčasnej politickej 
orientácii vládnych zložiek štátu. Ako vidíme sociálna 
politika je súčasťou systému, z ktorého je nemožné pôsobiť 
samostatne, pretože každá zložka potrebuje tú druhú 

k existencii ,  ak niektorá zložka vykonáva zle svoju 
funkciu , potom kolabuje celý systém. 
       Do systému sociálnej politiky sa zaraďuje aj 
vzdelávacia politika, pretože vzdelanie je časť ľudského 
rozvoja a jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú sociálnu 
štruktúru spoločnosti. V rozvinutých spoločnostiach sa 
prejavujú tri faktory, ktoré ovplyvňujú kontext 
ekonomickej činnosti a celkové fungovanie spoločnosti.  
1) informačná spoločnosť  
2) veda a technika  
3) globalizácia  
       O spoločenské zmeny sa nezaslúžili len tieto faktory,  
ale aj také ako: demografické trendy, ktoré zvýšili 
priemernú dĺžku života, zmenili vekovú štruktúru 
obyvateľstva, ktorá si tým vyžiadala potrebu celoživotného 
vzdelávania, novovzniknuté informačné technológie si 
vyžiadali nové požiadavky na vedomosti v tejto oblasti, 
zmena životného štýlu obyvateľstva, zvýšenie počtu 
pracujúcich žien, čo zmenilo tradičné miesto rodiny vo 
vzťahu k výchove detí a vzdelávaniu.  
       Vzdelávaciu politiku  definujeme ako súhrn činností a 
opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú 
vzdelanie a vzdelávaciu sústavu a rozhodovanie o 
vzdelávacích inštitúciách, prístupe k vzdelávaniu, 
obsahoch a cieľoch vzdelania o spôsobe riadenia a 
financovania. 
      Cieľom je zabezpečiť rozvoj populácie a jej 
vedomostného a poznatkového fondu, ku ktorým patria aj 
hodnotové orientácie.  
     Funkciou štátu je  :  
     1)maximalizovať individuálne vzdelávanie  
     2)optimalizovať primerané vzdelávanie vo vzťahu k 

jednotlivcom pre potreby zamestnania.  
      Úlohou  verejnej správy v oblasti školstva je 
zabezpečiť poskytovanie pomoci deťom a ich rodinám od 
predškolského veku až po školské vzdelávanie na úrovni 
povinného a druhého školského cyklu a rovnosť šancí na 
úrovni vysokoškolského vzdelávania.  
       Výhody pre spoločnosť sú nasledujúce:  zlepšuje sa 
úroveň ľudského rozvoja ,  podporuje sa účasť na 
občianskom a politickom živote, odborná výchova vedie k 
zvyšovaniu produktivity a ziskov , ekonomický rast závisí 
od úrovne ľudského kapitálu , znižuje kriminalitu ,  má 
vplyv na osvojenie si sociálneho postoja a vytvorenie 
hodnôt , vplyv na verejné zdravie (miera úmrtnosti, 
choroby, výživa)  
       Samozrejme sú aj nevýhody a problémy, ktorým musí 
vzdelávacia politika čeliť v dnešnej dobe. Problémy sú 
nasledovné:  
    a) otázka financovania – verzus  kvalita vzdelávacieho 
systému  
    b) financovanie vzdelávania – verzus  rovnosť šancí na 

trhu 
    c) návratnosť investovaných finančných zdrojov do 

vzdelania   
   d)   reformy vysokého školstva ,  
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      e) privatizácia vzdelávania vo vzťahu k zabezpečeniu 
kvalitného vzdelávania pre celú populáciu , a to aj 
voči menej zvýhodneným skupinám populácie 
f)uplatňovanie sa na trhu práce  

     g) aplikácia informačných a komunikačných technológií  
    Európska dimenzia vzdelávania sa zakladá na úzkej 
spolupráci s jednotlivými členskými krajinami. Oblasť 
vzdelávania a odbornej prípravy sa dynamicky rozvíja patrí 
do kompetencie vlád členských krajín. Významnou 
aktivitou pre terciárne vzdelávanie v rámci EÚ sa stal 
Bolonský proces. Únia však ponúka priestor, kde sa môžu 
vymieňať názory a diskutovať o dobre fungujúcich 
praktikách. Programy posilňujú mobilitu študentov v rámci 
EÚ, a tak zvyšujú ich šance na lepší život, ale napomáhajú 
aj budovať ideu európskeho občianstva. 
 

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.  
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave, Fakulta 

sociálnych vied 
 
 

 
 

 
Súčasný agropotravinársky sektor 

na Slovensku. 
 
Podľa posledného hodnotenia 
Európskej únie sme dosiahli na ha 
využívanej poľnohospodárskej pôdy 
(UAA) v hrubej rastlinnej produkcii 
(HRP) iba 31% -nú úroveň pôvodnej 

EÚ-15, v hrubej živočíšnej produkcii (HŽV) 36,2% a v 
hrubej poľnohospodárskej produkcii 34,5%. Hrubá pridaná 
hodnota (HPH) zahŕňa aj priamu podporu na produkty, ale 
21% úrovne naznačuje, aké relatívne obrovské zdroje môže 
farmár EÚ-15, oproti slovenskému, použiť na reprodukciu, 
mzdy a odmeny, úvery atď..  
Z dlhodobého hľadiska  úpadok poľnohospodárskej výroby 
na Slovensku pokračuje. Jednoznačne prevláda pestovanie 
tých plodín, na ktoré v tom roku dáva EÚ.  Tie často 
ostanú nevyužité, keďže sa ich vyprodukuje nadbytočné 
množstvo. Dôsledkom európskej politiky je oslabovanie 
potravinovej sebestačnosti štátu. Navyše, produkcia 
potravín v „bio“ kvalite dlhodobo klesá. Kúpiť kvalitnú 
zeleninu, ovocie a bio výrobky slovenského pôvodu je v 
súčasnosti veľmi ťažké. Výmery obrábanej 
poľnohospodárskej pôdy klesajú a najmä menší 
pestovatelia majú problém prežiť, kvôli lacným 
a nekvalitným potravinám z dovozu. Malým bio 
pestovateľom kladú veľké prekážky aj veľmi prísne 
hygienické predpisy (prísnejšie než v mnohých krajinách 
EÚ), ktoré výrazne komplikujú ich možnosti predaja 
potravín (najmä mliečnych a mäsových výrobkov) na trhu 
alebo v obchodoch. Bolo by potrebné, aby štát 
podporil pestovanie zdravých a kvalitných potravín pre 
miestny trh. 

Na pultoch predajní slovenské výrobky postupne striedajú 
zahraničné. Dôsledkom toho klesol podiel domácich 
potravín na trhu na 45 %. Najviac sa predáva slovenský 
cukor, pivo a pečivo - medzi 75-80 %, najmenej oleje, 
mäsové výrobky a spracovaná a konzervovaná zelenina a 
ovocie. Čerstvej zeleniny a ovocia, ktoré pochádza zo 
Slovenska, sa v obchodoch predáva len približne pätina. 
Príkladom úpadku je však výroba bravčového mäsa. 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej 
komory Milan Semančík: „Ročná spotreba bravčového mäsa 
na Slovensku je dlhodobo zhruba na úrovni 180.000 t. My 
momentálne produkujeme cca 35 % našej potreby. Keď sa 
vrátime do 90. rokov, dokázali sme celý objem aj 
vyprodukovať a dokázali sme v niektorých rokoch 
vyprodukovať aj viac, dokonca 200.000 t.“ 
Už roky klesá počet zamestnaných v poľnohospodárstve aj 
potravinárskej výrobe. Kým pred začiatkom transformácie 
pred 20 rokmi pracovalo v poľnohospodárstve vyše 350.000 
ľudí, dnes je to len niečo vyše 56.000. „Pokles 
zamestnancov pracujúcich v poľnohospodárstve od r. 2004 
bol vyše 30.000 a v potravinárskom priemysle oproti r. 2004 
bol 8000 pracovníkov,“ konštatuje Milan Semančík. 
Spôsob, ako situáciu vyriešiť za 20 rokov nenašla ani jedna 
vláda. Od vzniku samostatného Slovenska si ani jedna 
vláda nedala za prioritu potravinovú sebestačnosť. Agrárna 
a výživová politika tvorí významnú súčasť hospodárskej 
politiky vo všetkých krajinách s vyspelou ekonomikou. Aj 
keď poľnohospodárstvo nie je tak výrazným nositeľom 
ekonomického rastu ako priemysel, posilnenie ich 
vzájomných väzieb môže prispieť k jeho vyššej rastovej 
dynamike. Vzájomný súlad umožňuje rast oboch úsekov. 
Pôdohospodárstvo ešte stále predstavuje dôležité odvetvie 
národného hospodárstva, veď na slovenskom vidieku žije 
43 % obyvateľov, pôdohospodári obrábajú viac, ako 90 % 
pôdy ležiacej na našom území a slovenskí spotrebitelia 
vydali v roku 2010 za nákup potravín 22,10 % zo svojich 
príjmov. 
Poľnohospodárstvu sa v súčasnosti okrem jeho základnej 
produkčnej funkcie pripisuje okrem nemenej dôležitej 
mimoprodukčnej, krajinotvornej aj funkcia sociálna. A 
práve sociálna funkcia spolu s jeho produkčnou funkciu je 
rozhodujúca z hľadiska zmierňovania regionálnych 
disparít. Už v minulosti táto funkcia (sociálna) mala 
zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých, rovnakú 
životnú úroveň, v súčasnosti je táto funkcia modifikovaná 
a je orientovaná skôr na zmierňovanie ekonomicko – 
sociálnych rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, ako aj 
medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, ktoré sa stále 
vyznačujú nerovnakou produktivitou a nevyrovnaným 
hospodárskym rozvojom. 
Poľnohospodárska produkcia sa už historicky realizuje 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Ide o regióny, 
ktoré sú v súčasnosti marginalizované a často nízko 
produkčné z hľadiska ich podielu na tvorbe národného 
produktu. Vidiecke regióny sú však oblasťami, kde aj 
v súčasnosti ako bolo uvedené žije značná časť populácie. 
Ich hospodársky ako aj sociálny rozvoj si z toho dôvodu 

Rezervované pre makroekonomiku 

4 ....Makroekonomika 4/12 



vyžaduje zvýšenú pozornosť zo strany štátu. Zvýšenie 
produkčných možností regiónov ako aj zabezpečenie 
hospodárskeho rastu a rozvoja, požadovanej kvality života 
je tak veľmi závažným problémom.  
Na základe globálnych trendov a očakávaní je zrejmé, že 
náš agropotravinársky rezort by sa mal chopiť výziev 
vychádzajúcich z globálneho svetového vývoja a pripraviť 
sa na nové, náročnejšie priority, medzi ktorými budú 
dominovať vnútorná potravinová bezpečnosť, dynamický 
zahraničný obchod s agropotravinárskymi komoditami, 
konkurencieschopnosť a aktívny život vidieckeho 
obyvateľstva.  
Súčasné rozhodovanie o budúcom vývoji slovenskej 
agrárnej politiky a o rozvoji vidieka sa dostalo tak do 
historicky mimoriadnej situácie. A práve preto, by 
problematika tohto sektoru v celom jeho komplexe mala 
nájsť dôležité resp. zodpovedajúce postavenie 
v Programovom vyhlásení novej Vlády SR, keď sa už tak 
nedialo v posledných dvadsiatych rokoch. 

 
Ing. Ondrej Barič, PhD. 

 
 
 
 

Vážení čitatelia a priaznivci  webovej stránky 
Slovenskej ekonomickej spoločnosti - Nezávislého 
združenia ekonómov Slovenska. 

Po rozsiahlejšom súbore svetových aj 
slovenských osobností, prevažne z oblasti ekonomickej, 
vrátane laureátov Nobelovej ceny, rozhodli sme 
v rubrike OSOBNOSTI koncentrovať pozornosť 
predovšetkým na významné slovenské osobnosti. 
Slovákov, i príslušníkov iných národností a národov, 
ktorí významnou mierou prispeli k rozvoju slovenskej 
i svetovej vedy, k obnove a rozvoju slovenskej štátnosti, 
ekonomiky, kultúry, životnej úrovne všetkých občanov 
Slovenska i k jeho dôstojnej a aktívnej úlohe 
v medzinárodných vzťahoch.  Našou snahou je 
pripomínať aj menej známe, často aj zo skupinových 
záujmov zámerne proskribované osobnosti z dávnej 
minulosti i novodobých dejín Slovákov a Slovenska. 

Prvou v tejto skupine budú svetoznáme 
osobnosti –Nositelia Nobelovej ceny (Nobelisti) - so 
vzťahom k Slovensku. 
 

Filip Lenard, plným menom Philipp Eduard 
Anton von Lenard  

– svetoznámy vedec,  nositeľ Nobelovej ceny za 
fyziku v roku 1905 za významné práce 
o katódových lúčoch. 

 
F. Lenard sa narodil v Bratislave 7. júna 1862, t. r. 
oslávime 150 výročie jeho narodenia. 
Pochádzal z rodiny obchodníka s vínom (v jednom 
z prameňov je uvádzané, že jeho rod má staršie korene 
v Tirolsku). 

V Bratislave získal základné 
vzdelanie  a aj základy fyziky, v ktorej 
dosiahol vynikajúce výsledky, získal na 
bratislavskom reálnom gymnáziu. Práve 
na tomto gymnáziu sa zblížil aj s 
profesorom Virgilom Klattom, s ktorým 
sa podieľal na viacerých jeho fyzikálnych 
pokusoch. Zásluhou profesora Klatta sa 
začal venovať skúmaniu katódových lúčov. A ten účinne 
podporoval jeho záujem aj o luminiscenciu.  

Aby mladý Filip mohol prevziať otcovu firmu, 
začal študovať chémiu u Roberta Bunsena. A zrejme 
i vďaka profesorovi Klattovi odišiel študovať fyziku na 
univerzitu v Budapešti, neskôr do Viedne a do Berlína. 

Po skončení štúdia Lenard pôsobil v Berlíne 
u známeho nemeckého prírodovedca H. L. F. Humboldta 
a neskôr u známeho nemeckého fyzika a chemika R. W. 
Bunsena v Heildelbergu. Tu získal v roku 1886  doktorát. 
Aktívnou prácou významnou mierou prispel 
k vybudovaniu Fyzikálneho ústavu v Heidelbergu, ktorý 
bol pomenovaný podľa neho Fyzikálny ústav prof. Lenarda 
v Heidelbergu.  

Od roku 1892 Lenard spolupracoval ako asistent s 
profesorom Hertzom na univerzite v Bonne, kde aj získal 
docentúru. Na univerzite vo Vratislavi sa stal 
mimoriadnym profesorom v roku 1894. O dva roky neskôr 
prednášal fyziku v Aix-la-Chapelle a stal sa profesorom 
teoretickej fyziky na univerzite v Heidelbergu a v 
roku 1898 riadnym profesorom na univerzite v Kieli. 
Ďalšie obdobie svojej vedeckej a pedagogickej kariéry 
strávil na univerzite v Heidelbergu - do roku 1931. Tu sa  
v roku 1919 stal aj riaditeľom Rádiologického ústavu.  

Na svojho bratislavského učiteľa profesora Klatta 
Lenard nikdy nezabudol. I keď pôsobil v cudzine, často si s 
ním dopisoval a počas návštev svojho rodného mesta 
konzultoval s ním mnohé fyzikálne problémy a riešenia. 
Výsledkom ich vyše dvadsaťročnej spolupráce bolo  do 
800 fosforeskujúcich látok a vykonali na nich 300 
spektrálnych analýz Bunsenovým spektroskopom. 
Výsledky prác zhrnuli do štyroch publikácií. Hlavným 
výsledkom ich snaženia bolo zistenie, že intenzita 
fosforescencie závisí od množstva tzv. účinných kovov, 
pričom ich nárastom intenzita spočiatku rastie, ale neskôr 
klesá až na nulu. V prípade, že bolo množstvo kovu malé, 
fosforescencia bola veľmi intenzívna. V ich výskume bol 
zahrnutý aj vplyv tlaku a teploty na tento jav 
Lenard sa celý život  venoval najmä systematickému štúdiu 
a výskumu vlastností katódových lúčov, fotoelektrického 
efektu a javov fosforescencie a luminiscencie, spektrálnej 
analýze ultrafialových lúčov, magnetických a elektrických 
polí.  

V roku 1886 spolupracoval s Hertzom na 
overovaní Maxwellovej teórie elektromagnetických vĺn. 
Od roku 1893 experimentoval s prienikom katódových 
lúčov. Podarilo sa mu vyvrátiť veľmi rozšírený názor, 
podľa ktorého katódové lúče môžu existovať len vo 
výbojovej trubici. Urobil miniatúrnu dierku v hliníkovej 
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fólii, tzv. Lenardovo okienko, a cez ňu prepúšťal lúče 
z trubice do voľného priestoru a zisťoval, aké stopy vznikli 
na fotografickej platni. Ďalej zistil, že nositeľmi týchto 
lúčov sú elektróny. Pri výskume elektrónov sa ukázalo, že 
ich najnápadnejšou vlastnosťou je prenikanie pevnou 
látkou. Na vysvetlenie vypracoval v roku 1900 teóriu 
telies, ktorá má veľmi veľa spoločného s neskorším 
Rutherfordovým modelom atómu.  

V roku 1902 objavil zákonitosť fotoelektrického 
efektu. Podľa nej energia fotoelektrónov závisí od 
kmitočtu, ionizácie a vodivosti vzduchu ultrafialovými 
lúčmi, a nie od intenzity dopadajúceho svetla. Táto 
intenzita určuje len počet elektrónov uvoľnených za 
jednotku času. Praktickým výsledkom týchto pokusov bolo 
objavenie X - lúčov. Špeciálne upravenú katódovú trubicu 
(Lenardove okienko) a určité "know-how" dostal k 
dispozícii ďalší bádateľ W. Röntgen, ktorý Lenarda v 
podstate pripravil, zrejme nie džentlmenským spôsobom 
o prvenstvo (čo nie je u slovenských vedcov ojedinelá 
výnimka; pozn. LL)    pri objave týchto lúčov, všeobecne 
známych ako Röntgenové lúče, používané najmä 
v zdravotníctve. 

Filip Lenard bol v kontakte aj s Albertom 
Einsteinom, s ktorým polemizoval o niektorých častiach 
teórie relativity a údajne Einstein si osvojil niektoré 
Lenardove myšlienky a výsledky bádania. Patrí k ním, 
napr., fotoelektrický jav, ktorý objavil Lenard a Einstein 
dostal Nobelovu cenu v roku 1921 za objasnenie 
fotónového charakteru svetla práve pomocou 
fotoelektrického javu. Na druhej strane bol Lenard 
odporcom Einsteinovej teórie relativity. 

Podľa zachovanej korešpondencie je zrejmé, že 
Lenard bol v kontakte aj s ďalšími vtedajšími vedeckými 
kapacitami.  

Na prelome storočí Lenard vypracoval dynamickú 
(resp. dynamitovú) teóriu telies, kde v jadre atómu 
predpokladal stabilnú konfiguráciu - záporný a kladný 
náboj. Po ňom je pomenovaný aj tzv. Lenardov jav. 
Pri výskume elektrických výbojov v plynoch zistil, že 
vzduch sa ultrafialovými lúčmi ionizuje, čím sa stáva 
elektricky vodivým.  

Razil cestu k experimentálnemu výskumu atómu. 
Jeho priekopnícke práce významne prispeli k rozvoju 
rádiotechniky, televízie a ultramikroskopie. Svojimi 
objavmi položil základy kvantovej teórie.  

Za svoje objavné výsledky sa Lenardovi dostal 
celý rad ocenení. Medzi nimi  v  roku 
1901 spolu s W.C. Röntgenom dostal od Royal Saciety of 
London Rumfortovu medailu, v  roku  1905 mu bola 
udelená Nobelova cena za fyziku – za významné práce 
o katódových lúčoch, v roku 1905 získal Franklinovu 
medailu, r. 1911 udelený čestný doktorát na univerzite 
v Christianii, terajšie Oslo, r.1922 udelený čestný doktorát 
v Drážďanoch, r. 1933 Orlí štít Nemeckej ríše,  v roku 
1942 - čestný doktorát Slovenskou univerzitou 
v Bratislave. 

Filip Lenard bol uznávaný vedec svetového 
formátu.  Húževnatosťou a výsledkami práce patril medzi 
najväčších experimentálnych fyzikov svojej doby a 
podstatne prispel k rozvoju svetovej vedy.  
Zomrel 20.05.1947 a  je pochovaný v  Messelhausen 
(Nemecko) 

 Redakcia 
 
 
 

 
Voľby 2012 do Národnej rady Slovenskej republiky. 

 
        10.marca 2012 o 22.00 hod sa 
skončili predčasné parlamentné 
voľby. Čo predchádzalo tomu, aby sa 
tieto voľby vôbec mohli uskutočniť?  
        Napätie a problémy vo vláde 
Ivety Radičovej, ktoré permanentne 
trvali  15 mesiacov od jej nástupu, sa 
v utorok 11. októbra 2011 skončili. 

Vláda neprežila hlasovanie o eurovale. Za euroval a 
zároveň za dôveru vláde hlasovalo len 55 zo 124 
prítomných poslancov. Potrebných bolo 76 hlasov. 
Hlavnou príčinou pádu vlády bol koaličný partner 
vládneho zoskupenia strana SaS (Sloboda a Solidarita), 
ktorá dlhodobo  odmietala schválenie  eurovalu. Nato 13. 
októbra 2011 bol zo svojej funkcie v tajnej voľbe 115 
hlasmi odvolaný predseda parlamentu Richard Sulík 
(nominant SaS). Na jeho miesto bol  v ten istý deň zvolený 
111 hlasmi  Pavol Hrušovský z KDH (Kresťansko-
demokratické hnutie). Po dohode zástupcov všetkých 
parlamentných strán bol v tento deň prijatý 143 hlasmi 
ústavný zákon o skrátení volebného obdobia. Nato poslanci 
schválili 114 hlasmi euroval. 19. októbra nový predseda 
parlamentu  vyhlásil na 10. marca 2012 predčasné 
parlamentné voľby do Národnej rady  Slovenskej 
republiky. 
        Ako sa tieto problémy odrazili vo výsledku 
predčasných parlamentných volieb si následne 
rozoberieme. Porovnaním volebných výsledkov niektorých 
strán roku 2010 a 2012 sa nám vytvorí obraz o tom, aký 
účet vystavili voliči jednotlivým stranám. 
        Do parlamentu sa dostalo 6 strán, z toho 3 strany, 
ktoré tam pôsobia dlhodobo, 2 strany, ktoré vznikli len 
pred minulými parlamentnými voľbami a jedna strana, 
ktorá vznikla pred týmito predčasnými parlamentnými 
voľbami.  
       Medzi tri dlhodobo pôsobiace strany patrí Smer, ktorý 
získal 44,41 % hlasov. Celkovo získal v 150 člennom 
parlamente 83 kresiel. Vo voľbách v roku 2010 získal 
34,79 % hlasov, čo bolo 62 mandátov. Môžeme 
konštatovať, že rozbroje vo vládnej koalícii sa výrazne 
podpísali pod volebný výsledok tejto strany. Získala o 21 
mandátov viac a vytvorila si predpoklad pohodlnej väčšiny 
pre vládu jednej strany. Druhou takouto stranou je KDH 
(Kresťansko-demokratické hnutie), ktoré získalo 8,82 % 
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hlasov. Keď volebný výsledok prepočítame na mandáty, je 
to 16 mandátov. V roku 2010 dosiahlo toto hnutie 8,52 % 
a celkovo 15 mandátov.  Tu sa dá povedať, že stabilita, aj 
keď relatívne nízkeho počtu voličov sa potvrdila. 
Poslednou dlhodobou stranou v parlamente je SDKÚ ( 
Strana demokratickej a kresťanskej únie). Tá získala 
v predčasných voľbách  6,09 % čo je 11mandátov. V roku 
2010 získala 15,42 % a 28 mandátov. Tejto strane za 
politiku vládnutia vystavili občania účet v strate 17. 
mandátov, čo môžeme považovať za kardinálny prepadák 
tejto bývalej vládnej strany.  
        Jednou z tých strana , ktoré vznikli pred voľbami 
v roku 2010 je aj  SaS. Tá získala v roku 2012  5,88 % 
hlasov, čo jej vynieslo 11 poslaneckých kresiel. Ak sa 
pozrieme spätne do roku 2010, tak táto strana získala 12,14 
% hlasov, čo predstavovalo 22 parlamentných kresiel. 
Strata 11 mandátov za 15 mesiacov vládnutia a hrozivé 
priblíženie sa k hranici 5 % je veľkým varovaním voličov 
pre parlamentnú budúcnosť tejto strany. Druhou podobnou 
stranou je MOST-HÍD. Tá získala v roku 2012  6,89 %, to 
znamená 13 kresiel.  Volebný úspech v roku  2010 mal 
hodnotu 8,12 % a z to sa vygenerovalo 14 mandátov. 
Stratu jedného mandátu nemôžeme hodnotiť ako veľký 
neúspech. Je treba však pripomenúť, že ďalšia maďarská 
strana SMK /Strana maďarskej koalície) získala v roku 
2010 4,33 % a v roku 2012 4,28 % hlasov. Čiže volebný 
potenciál maďarských voličov sa v roku 2010 pohyboval  
okolo 12 % a v roku 2012  okolo 11 %. To  by mala byť 
pre budúcu konštruktívnu opozíciu MOST-HÍD veľká 
výzva. 
        Poslednou politickou stranou, ktorá sa dostala do 
parlamentu je OĽaNO /Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti/ Táto strana vznikla tesne pred predčasnými 
voľbami. Volebný výsledok 8,55 % a 16 mandátov  jej 
pridelil tretie miesto v týchto voľbách v získaní počtu 
hlasov. Svoj úspech podložila poslancom Igorom 
Matovičom, ktorý svojou permanentnou kritikou  vládnej 
koalície si vyslúžil vyhodenie z poslaneckého klubu SaS. 
Ak k tomu pridáme účasť nezávislých osobnosti na 
straníckej kandidátke a niekoľko správnych 
marketingových ťahov, tak táto nová strana bola už 
dopredu predurčená na volebný úspech. Dokonale využila 
spektrum voličov, ktorí neinklinujú k žiadnej strane.  
      Na záver by bolo dobré spomenúť dve strany, ktoré 
boli pri zrode tohto štátu a v súčasnej dobe sú na vrcholnej 
politickej scéne minulosťou. Strana SNS /Slovenská 
národná strana/ ziskom 4,55 % hlasov neprekročila 
pomyselnú hranicu 5 % a ostala pred bránami parlamentu. 
Najhoršie dopadlo HZDS ĽS /Hnutie za demokratické 
Slovensko - Ľudová strana/. 0,93 % získaných hlasov ju 
vrhlo do hlbokého politického priepadliska. Bol to 
jednoznačný výsledok politiky vedenia,  ktoré sa postupne 
čoraz viac vzďaľovalo od voličskej základne, ale aj od 
obyčajných členov hnutia.   
 

Ing. František Vojtech, PhD. 
 

 
   
 

 
Politika trhu práce v krajinách Európskej únie. 

(2.časť) 
 

    Napriek rastu boli výdavky SR na APTP v 
medzinárodnom porovnaní relatívne nízke, v roku 2008 
dosahovali iba tretinu priemeru EU27. Vysoký priemer 
výdavkov v EU27 je ťahaný najmä bohatými krajinami z 
EU15, aj keď to neplatí pre všetky, napríklad Veľká 
Británia dáva ako podiel na HDP menej než SR. 
     Nepriaznivé sú  štatistiky pri vynakladaní prostriedkov 
na pasívnu politiku trhu práce, kde ide až polovica 
všetkých peňazí určených na  PPTP. V tomto ohľade je 
veľmi zarážajúci práve podiel predčasných dôchodkov 
na tejto sume, je to viac ako polovica.  
     Politika trhu práce by mala viac odrážať potreby 
zamestnancov a zamestnávateľov. Dlhodobá 
nezamestnanosť napriek svojmu rozsahu si vyžaduje 
individualizovaný prístup, ku ktorému by sa mala prikloniť 
aj PPTP na Slovensku.  
 

Otvorenosť trhu práce v Európe 
 
     Od 1. mája 2004 zrušili všetky členské krajiny Únie 
vydávanie pracovných víz pre občanov z novoprijatých 
štátov únie. Od rovnakého dátumu sa na nové členské 
krajiny začali vzťahovať všetky smernice EÚ, vrátane 
pravidiel na vzájomné uznávanie kvalifikácie.  
     Európska pätnástka mala po rozšírení EÚ možnosť 
využiť 7-ročné prechodné obdobie (forma 2+3+2 roky) pre 
otvorenie pracovného trhu, pričom prechodné obdobie 
môže trvať maximálne do roku 2011. Švédsko, Veľká 
Británia a Írsko túto možnosť vôbec nevyužili, na rozdiel 
od zvyšných krajín, ktoré sa obávali prílevu lacnej 
pracovnej sily z krajín strednej a východnej Európy. 
Migrujúci za prácou sa samozrejme zamerali na tie krajiny, 
ktoré svoj trh okamžite otvorili. To malo napríklad za 
následok, že Veľká Británia absorbovala 70% migrantov 
z nwajväčšej východoeurópskej ekonomiky – z Poľska. 
     Prvá  fáza skončila v máji roku 2006, kedy svoj trh 
otvorili ďalšie krajiny – Španielsko, Portugalsko, Fínsko 
a Grécko. V júli sa k nim pridalo Taliansko, o rok neskôr 
Holandsko, Luxembursko a v roku 2008 Francúzsko.  
     V druhej fáze svoje trhy otvorili aj Dánsko a Belgicko. 
     Občania Slovenskej republiky mohli teda bez 
problémov pracovať v 25tich krajinách únie, vo zvyšných 
dvoch – v Nemecku a v Rakúsku stále na prácu potrebovali 
pracovné povolenie, pretože sa tieto krajiny rozhodli 
uplatňovať tretiu fázu prechodného obdobia. Každá krajina 
má pri udeľovaní povolenia vlastné pravidlá a postupy. 
Avšak aj obmedzenia v týchto dvoch krajinách museli pre 
slovenských občanov skončiť do 30. apríla 2011. Svoje 
rozhodnutie museli Nemecko a Rakúsko zdôvodňovať pred 
Európskou komisiou, pričom vtedajšie české predsedníctvo 
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označovalo ich postup za bezdôvodný. Podľa dostupných 
informácií totiž občania nových členských krajín 
neznamenajú ohrozenie pre ich pracovné trhy a voľný 
pohyb pracovnej sily prispieva k ekonomickému rastu 
a konkurencieschopnosti Únie. 
     Občania Slovenska, rovnako ako občania ostatných 
členských štátov majú na trhu súčasných členských krajín 
automaticky prednosť pred občanmi tretích krajín. 
V prípade, že uchádzač splní právne náležitosti na prácu, 
budú mu prislúchať rovnaké práva ako domácemu 
zamestnancovi. Diskriminácia na základe národnosti je 
zakázaná, ale môže sa stať, že niektoré pozície vo 
verejnom sektore budú pre cudzincov obmedzené. 
 

Dôsledky európskej politiky trhu práce 
 
     Napriek obavám domácich obyvateľov krajín, ktoré 
prijímali migrantov hľadajúcich prácu, nebol vplyv 
migrácie na pracovné trhy značný a mal za dôsledok len 
mierny pokles tlaku na rast platov (pretože pracovníkom 
z východnej a strednej Európy sa platy samozrejme zdali 
dostatočne vysoké oproti tým, ktoré dostávali vo svojej 
rodnej krajine, nebolo teda vyvíjané také veľké úsilie o rast 
miezd). 
     Aké konkrétne dôsledky môžme badať na Slovensku po 
vzniku jednotného pracovného trhu? Môžeme si to ukázať 
na príklade hotelierstva a cestovného ruchu. Odkedy naša 
krajina vstúpila do EÚ, boli zaznamenané zvýšené zisky a 
návštevnosť našich hotelov a reštaurácii zahraničnými 
klientmi (najmä v prvých rokoch ku nám cudzincov viedla 
zvedavosť). Avšak tradiční návštevníci ako Rusi alebo 
Ukrajinci mali odrazu skomplikovaný vstup. Ďalej vznik 
nového jednotného trhu znamenal nevyhnutné 
dodržiavanie nových zákonov a pravidiel. Nová legislatíva 
často krát znamenala zvýšené náklady na prevádzku 
zariadení.  Taktiež sa začal odlev najkvalitnejších 
zamestnancov zariadení cestovného ruchu do zahraničia. 
K výhodám sa ešte zaraďuje prístup nových výrobkov na 
trh v SR, čo znamenalo zvýšenie konkurencie a znižovanie 
cien surovín od dodávateľov. K pohybu občanov ale aj 
tovarov v rámci EÚ prispel aj voľný pohyb osôb. Voľný 
pohyb osôb tvorí najvýznamnejšiu slobodu garantovanú 
občanom Európskej únie. Za dôsledok európskej politiky 
trhu práce môžeme označiť aj prijímanie bilaterálnych 
dohôd medzi krajinami, ktoré významnou mierou 
pomáhajú k rozvoju, získavaniu nových poznatkov 
a skúseností na trhu práce. 
     Jednotný európsky trh znamená aj migráciou smerom 
na Západ. V rokoch 2004 až 2007 odišlo za prácou 

približne milión občanov z nových členských štátov. 
V roku 2020 sa celkový počet migrantov odhaduje až na 
8.4 milióna osôb. Zmeniť by to mohla hospodárska kríza, 
ktorá môže spôsobiť aj opačný efekt –  návrat občanov zo 
západu naspäť do svojej vlasti. 
     Koncom roku 2007 žilo v západnej Európe asi 2.6% 
obyvateľov z krajín, ktoré do únie vstúpili v roku 2004 
a 6.4% Rumunov a Bulharov. Približne 80% 
východoeurópskych imigrantov v západnej Európe je 
z Poľska a z Rumunska.   
 

Problémy a sociálne dôsledky politiky trhu práce 
 
     Veľkým problémom trhu práce ako na Slovensku tak 
i iných krajinách Únie je nezamestnanosť čerstvých 
absolventov a mladých ľudí, taktiež ich nízke vzdelanie. 
Podľa Eurostatu má okolo 60% mladých slovenských 
nezamestnaných len základné alebo učňovské vzdelanie, 
čo je najvyššie číslo v Únii. 
     Takmer žiadna členská krajina nemá prepracovanú 
koncepciu zosúlaďovania dopytu a ponuky na trhu práce so 
vzdelávacím systémom. Ukazuje sa, že v budúcnosti bude 
nutné prevzdelávanie pracujúcich dva alebo až tri krát za 
život a súčasné systémy tak ako sú nastavené, na to nie sú 
pripravené. Je preto nevyhnutné hľadať nové riešenia 
a finančné prostriedky vynakladané na politiku 
zamestnanosti by mali byť presunuté z pasívnej podpory na 
aktívnu, teda z finančnej podpory na služby, ktoré pomôžu 
nezamestnaným nájsť si zamestnanie. 
     Ďalšími problémami sú tradične nezamestnanosť(najmä 
dlhodobá) a jej zvyšovanie v dôsledku krízy, nesúlad 
dopytu a ponuky na trhu práce a nedostatok flexibility, 
a taktiež chudoba. Vysoká miera nezamestnanosti  
spôsobuje upadanie veľkého počtu ľudí pod hranicu 
chudoby, vedie k devastácii ľudských zdrojov 
a pracovných síl. Naopak prezamestnanosť zapríčiňuje 
upadanie stále väčšieho počtu podnikov a inštitúcií do 
stratovosti resp. poklesu ziskovosti a zadlženosti. Pomáha 
udržiavať profesné schopnosti, zručnosti a know how 
pracovnej sily, zmäkčuje úroveň pracovnej sily.  
     Je nutné hľadať súbor komplexných riešení týchto 
problémov, ako v jednotlivých krajinách, tak i na európskej 
úrovni. Jednotný európsky trh má svoje nevýhody, ale 
výhod je zrejme viac, treba však stále konať a pracovať na 
zlepšovaní podmienok na trhu práce. 
 

Ing. František Vojtech, PhD. 
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