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2 ....Úvodne slovo

Úvodne slovo
„Verím vo vývoj vedy...“
Túto hlbokú programovú
myšlienku
vyjadril
jeden
z
medzinárodne
najznámejších
slovenských velikánov ducha - Milan
Rastislav Štefánik. Neoceniteľné je
jeho rozsiahle dielo pre slovenský
národ a najmä pre našu (internetovú)
mládež hodný vzor húževnatosti
v boji
so
slabým
zdravím,
neprajníkmi od mala až po tragický koniec 4. mája 1919 vo
Vajnoroch/Ivánke, neďaleko Bratislavy. Áno, práve tieto
Štefánikove vlastnosti je vhodné si pripomínať nielen
v rozkvitnutých májových dňoch, ale po celý rok.
Ako chlapec z mnohodetnej rodiny z Brezovej pod
Bradlom sa moril v Šamoríne, potom v bratislavskom
lýceu, v Šoproni a nakoniec na gymnáziu v Sarvaši nielen
s maďarčinou, ale aj s výsmechom (dnes tzv. šikanou)
spolužiakov. V predposlednom ročníku ho takmer vylúčili
zo štúdií, no v záverečnom sa jeho húževnatosť prejavila
natoľko, že mu za mimoriadnu usilovnosť udelili aj
Telekiho štipendium (70 zlatých). Jeho nespochybniteľné
vojenské a diplomatické zásluhy o vznik prvej Č-SR sú
v odborných kruhoch dostatočne známe u nás doma aj
v zahraničí. I veľké sklamanie jeho aj slovenských
vlastencov, keď sa mu z pražskej centrály
ušiel post
ministra vojny – po vojne.
Pri tohtoročnom spomínaní na túto svetoznámu
osobnosť chceme poukázať najmä na jeho vedeckovýskumné zanietenie a pozoruhodné výsledky. Prvé
vedecké výpravy na Mont Blanc a po nich pozorovania
úplného zatmenia Slnka v Španielsku 30. augusta 1905 mu
priniesli prvý vedecký úspech. Vďaka nemu dostal
príležitosť zúčastniť sa na zjazde Medzinárodnej únie pre
spoluprácu v bádaní Slnka v Oxforde. Za rozhodujúce
v jeho napredovaní možno pokladať spoluprácu
s významným francúzskym vedcom Ch. Jansenom, Práve
zásluhou Jansena, ktorý dostatočne poznal prínos
Štefánikových
prác
„O novom zariadení
spektroheliografu“, “O metóde umožňujúcej pozorovanie
slnečnej koróny mimo zatmenia“, „Príspevok k štúdiu
infračerveného spektra“, „O citlivosti sietnice na svetelné
žiarenie“ a „Zvratný heliometer“ sa tieto štúdie dostali do
pozornosti
svetoznámej
francúzskej
Akadémie.
Štefánikova zanietenosť vybudovať spoločnú hvezdáreň ho
s priateľom E. Shaerom viedla v r. 1909 cez horský masív
Atlas. Potom cestoval do Tuniska a uvažoval i o Maroku
príp. o niektorom ostrove v Polynézii. Avšak, začiatkom
1910. roku ho vedecký ústav Bureau des Longitudes
poveril pozorovaním Halleyho kométy na Tahiti. Za tu
stručne uvedené a ďalšie záslužné práce sa Štefánikovi
dostalo i zaslúžené ocenenie viacerých vedeckých inštitúcií
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za jeho štúdie najmä povrchu Slnka, ktoré v mnohom
predbehli svoju dobu.
Takže plne môžeme súhlasiť
s názormi tých, ktorí bezprostredne Štefánika poznali, či
podrobne študovali jeho celoživotné dielo, že práve jeho
kontakty a
známosti, ktoré získal prostredníctvom
astronómie v najvyšších francúzskych vedeckých,
politických, vojenských aj spoločenských kruhoch, otvorili
jemu a on potom T. G. Masarykovi a E. Benešovi cestu k
vplyvným francúzskym osobnostiam, ktoré významne
napomohli k sformovaniu prvej Č-SR.
Vedomí si nutnosti využiť oveľa efektívnejšie
poznaný potenciál Slovenska venovali sme vzdelaniu, vede
a výskumu už od začiatkov NEZES na začiatku roku 1999
i teraz , ako pokračovatelia v Slovenskej ekonomickej
spoločnosti SES-NEZES venujeme osobitnú pozornosť.
Oslovovali
sme
kompetentných
aj
najvyšších
predstaviteľov štátu. Žiaľ, bez dostatočne konkrétnej
odozvy. Naďalej pokračuje mizéria už v základných
strategických a rozpočtových dokumentoch o kľúčových
predpokladoch povznesenia nášho školstva a vedeckovýskumnej základne. Naše albánske susedstvo v podiele
výdavkov na vzdelanie, vedu a výskum zo štátneho
rozpočtu je zahanbujúce nielen pre vládne inštitúcie, pre
poslancov Národnej rady, ale rovnako pre politické strany
a – aj pre proslovenské mimovládne organizácie, vrátane
našej! Tie, ktoré sú zahŕňané zahraničnými tučnými (aj
sorosovskými) mešcami dlhé roky veru neživoria.
A produkujú to, čo je v záujme ich chlebodarcov. Za
terajšej postkrízovej situácie zostáva nám len veriť, že sa
nová vláda premiéra Róberta Fica nebude spoliehať len na
tradičné inštitúcie a tradičné postupy, ale príde aj s novými
riešeniami a – hlavne efektívnymi krokmi. Na niektoré sme
poukazovali opakovane – bezvýsledne! Či už išlo
o doslova trestuhodné (ne) využívanie eurofondov, alebo aj
naposledy významné návrhy z oblasti zabezpečenia
dostatočnosti
a bezpečnosti
výživy
obyvateľstva,
zvyšovania zamestnanosti a rozvoja vidieka.
V týchto súvislostiach sa v mysli nevdojak
objaví aj pokušiteľská myšlienka: ako by sa za tejto
situácie zachoval na vrcholovom slovenskom poste Milan
Rastislav Štefánik alebo aj ďalšie osobnosti? Jedno vieme
isto, nehľadal by zdôvodnenia (krízové, či postkrízové), ale
riešenia. Tak ako na frontoch, či zabezpečovaní
prostriedkov na astronomické výskumy, ktorých hodnota je
aj pre naše generácie inšpirujúca.
Ing. Ladislav Lysák. DrSc.
Ekonomický komentár
Summit Rio + 20.
Nový model sociálnoekonomického trvaloudržateľného
rozvoja Slovenska.
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V dňoch 20. - 22. júna 2012 sa v brazílskom Rio de Janeiro
uskutoční Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji
(Rio+20). Vytyčuje si tri ciele: zabezpečiť obnovenie
politických záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,
vyhodnotiť dosiahnutý pokrok a zaostávanie pri plnení už
dohodnutých záväzkov a riešiť nové a vznikajúce výzvy.
Konferencia bude chcieť určiť globálnu stratégiu pre
zelené hospodárstvo v kontexte trvalo udržateľného
rozvoja a odstraňovania chudoby. Druhou významnou
témou bude reforma inštitucionálneho rámca trvalo
udržateľného rozvoja v rámci OSN.
Koncom septembra 2011 Európsky parlament prijal
uznesenie o vypracovaní spoločnej pozície EÚ pred
konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo
udržateľnom rozvoji (Rio+20). Napriek značnému pokroku
dvadsať rokov po prvom „samite Zeme“ v roku 1992,
pokiaľ ide o odstraňovanie chudoby a riešenie otázky
zhoršovania životného prostredia, ešte mnoho významných
úloh na celosvetovej úrovni ostáva nevyriešených. V
extrémnej chudobe stále žije približne 1,4 miliardy ľudí
a jedna šestina svetovej populácie trpí podvýživou.
Prírodných zdrojov je čoraz menej, zatiaľ čo celosvetové
emisie skleníkových plynov sa neustále zvyšujú.
V kontexte nastolených problémov je alarmujúca správa
Living Planet Report 2012 Svetový fond na ochranu
prírody (WWF). Hovorí sa v nej, že ľudstvo žije nad
možnosti, ktoré ponúka príroda a bohaté štáty na úkor
chudobných. Ak budú obyvatelia sveta naďalej pokračovať
v trende rastúceho využívania prírodných zdrojov, budú v
roku 2030 na pokrytie dopytu po jedle, vode a energii
potrebovať ekvivalent dvoch Zemí a v roku 2050 to budú
už tri planéty.
Budovanie poznatkovo orientovanej
spoločnosti
predpokladá zabezpečiť a zabezpečovať prestavbu
edukačného systému v duchu najnovších výsledkov vedy
a skúseností z praxe. K tomu je potrebné disponovať
ľuďmi schopnými kreativity, invencie a inovácie.
Všeobecným cieľom je prostredníctvom celoživotného
vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva
ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným
hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími
pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou
súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany
životného prostredia pre budúce generácie. Orientácia je
zameraná najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility
medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci
EU.
Stojíme pred zvládnutím novej paradigmy vedy, ktorú
ponúka synergetika. Nová paradigma môže pomôcť pri
vypracovaní novej vývojovej trajektórie. Stojíme tiež pred
tvorbou komplexne novej inštitucionálnej štruktúry
Slovenska, Európy a sveta. Svet sa mení a pohybuje v čase,
hľadá svoju alternatívu prežitia a úspechu.
Na riešenie uvádzaných problémov a výziev pred ktorými
stojíme reaguje novo vydaná vedecká monografia
v anglickom jazyku so slovenským resumé kolektívu
autorov pod vedením prof. RNDr. Kolomana Ivaničku
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DrSc. : Nový model sociálno ekonomického
trvaloudržateľného
rozvoja Slovenska-New Model of
Socio-Economic
Sustainable
Development of the Slovak Republic,
apríl 2012.
Monografiu vydáva
Vysoká
škola
ekonómie
a manažmentu
verejnej
správy
v Bratislave, prostredníctvom jej
Inštitútu európskych, národných a globálnych štúdii.
Zárukou kvality vedeckej monografie sú autori
a recenzenti z ktorých niektorí sú poprední slovenskí
ekonómovia a vedúci či už terajší alebo bývali štátnych
resp. verejných inštitúcii, ako napr. prof. M. Sedlák, prof.
M. Šikula, doc. M. Kadlečíková, doc. P. Stanek, doc. I.
Haluška, doc. J. Darmo, prof. I. Kosír....
Právom má novo vydaná vedecká monografia ambíciu byť
jedným z príspevkov Slovenskej republiky k riešeniu
základných cieľov tohtoročného „Summitu Zeme“ Rio +
20. Má byť aj slovenským príspevkom k tvorbe modelu a
plánu trvalo udržateľného sveta , ucelenej perspektívy
budúcnosti. Túto skutočnosť umocňuje fakt, že je
pokračovaním resp. nadväzuje na monografiu z minulého
roka, taktiež kolektívu autorov pod vedením prof.
Kolomana Ivaničku pod názvom: „Zdroje Slovenskej
republiky ako činiteľ rozvojových stratégií v európskom a
globálnom priestore“.
Trvalo udržateľný rozvoj je zakotvený ako ústredný
dlhodobý cieľ Európskej únie v stratégii Európa 2020,
ktorá ho začlenila do širokej škály svojich politík. Vytvára
rámec dlhodobej vízie trvalej udržateľnosti, v rámci ktorej
sa hospodársky rast, sociálna súdržnosť a ochrana
životného prostredia vzájomne prelínajú a podporujú. Z nej
sa potom odvíjajú národné stratégie členských krajín.
V tejto súvislosti treba poznamenať, že sa zatiaľ neobjavili
čo nie je priaznivé vo forme výstupov našich ústredných
orgánov, resp. vlády SR dokumenty, ktoré by reagovali na
oznámenie EK a ktoré by boli následne podkladom za
Slovensko pri vypracovaní jednotného stanoviska EU.
Dokumenty, ktoré prijali slovenské vlády doteraz na
riešenie trvalo udržateľného rastu hlavne uznesením Vlády
SR č. 978/2001 Národná stratégia trvalo udržateľného
rozvoja a následne Akčný plán TUR Slovenska 2005-2010
už stratili časom svoju aktuálnosť, resp. pomaly strácajú.
Od ich prijatia vplyvom vývojových tendencii v rôznych
nadväzných sektoroch ekonomiky, hlavne pod vplyvom
svetovej hospodárskej krízy vzniká nutnosť ich inovácie
resp. prijať zásadne nové dokumenty s novými
konkrétnymi prístupmi. Susedné krajiny už dávno
inovovali tento dôležitý strategický dokument.
Ing. Ondrej Barič, PhD.
Medzinárodné ekonomické vzťahy
ESOP - Perspektívna vlastnícka alternatíva ?
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(1.časť)
Meno gréckeho filozofa Ezopa a najmä jeho
duchaplné bájky (napríklad Líška a hrozno) pozná vari
celý svet, Ale názov takmer zhodne znejúceho systému
ESOP je aj v odbornej verejnosti doteraz menej
pertraktovaný.
Čo môžu mať tieto termíny spoločné? Okrem istej
zhody vo výslovnosti obidvoch termínov, je to zrejme
ducha - či zmysluplnosť, v tomto prípade označenia
modifikácie formy v oblasti vlastníckych vzťahov s cieľom
zaangažovanosti zamestnancov na chode a výsledkoch
inštitúcie, ktorej sú pracovníkmi. Počiatky tohto, podľa nás
- pozornosti hodného systému - možno vystopovať
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v USA . Ale
svoju životaschopnosť a opodstatnenosť pre niektoré
ekonomické a spoločenské inštitúcie preukazuje tým, že
postupne prerastá i do sféry medzinárodných vzťahov.
Podstata systému
ESOP1 - z anglického Employee Stock Ownership
Plan - zjednodušene znamená spoluvlastníctvo (akcie)
zamestnancov firmy na jej majetku a teda aj na jej
výsledkoch. To utvára u nich pocit (vedomie)
spoluzodpovednosti a tým i záujmu na rozhodovaní,
v záujme dosiahnutia pozitívnych výsledkoch činnosti
firmy v ktorej pracujú.2
Princípy a problematika ESOPu ma zaujala pre
určitú zhodu s naším družstevníctvom a vtedajšími
pohybmi okolo podnikových rád. Takže som sa so svojimi
spolupracovníkmi v Ústave ekonomiky a riadenia
priemyslu – ÚERP (v súčasnosti Ekonomservis...) začal
zaoberať intenzívnejšie v prvej polovici 80. rokov m. st.
Bolo to v súvislostiach s úlohou ústavu hľadať účinnejšie
formy a cesty intenzifikácie priemyslu, ktorý v mnohých
smeroch zaostával za produktivitou a kvalitou produkcie
vo vyspelých štátoch. Vo veľkej miere aj pre nízku mieru
zainteresovanosti
pracujúcich,
vrátane
riadiacich
pracovníkov, na výsledkoch podniku. Pravdaže sa to týkalo
celej česko-slovenskej ekonomiky a celého vtedajšieho
Východného bloku. V týchto súvislostiach sme skúmali
možné aplikácie SPH systému a aj známej družstevnej
myšlienky s koreňmi v západoslovenskom Jurkovičovom
Sobotišti - ešte v 19. storočí. A keďže sa identifikovali
niektoré zhodné znaky, začali sme sa podrobnejšie venovať
systému ESOP.
Našli sme pre to pochopenie u vtedajšieho
ministra priemyslu Ing. Alojza Kusalíka a v úzkej
súčinnosti s Prognostickým ústavom ČSAV v Prahe, najmä
jeho riaditeľom Prof. Valterom Komárkom, ktorý sa
osobne venoval skúmaniu tejto problematiky, bola
v ÚERPE roku 1989 vypracovaná základná charakteristika
ESOP v USA. Zo štúdie vyplynulo, že v tom období aj
1

ESOP Statistics, in: www.esopassociation.org;
www.etaps.org/2012/esop
Poznámka: skratku ESOP používa aj Spoločnosť onkologickej farmácie
- Society for Oncology Pharmacy.
2
Do určitej miery má tento systém niektoré črty zhodné s družstevným
systémom.
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v západných štátoch teoretici aj malé a stredné firmy
rovnako hľadajú účinnejšie a pružnejšie formy riadenia.
V etape ústupu veľkosériovej výroby veľkých
korporácií pôsobiacich v duchu veľké je efektívne, väčšie je
efektívnejšie, s ich negatívnymi dôsledkami na životné
prostredie i na pracovníkov, osobitne pásovej výroby,
dochádza k radikálnemu zvratu. Cestu si razí nový smer –
budovanie menších firiem, ale s vysokou technológiou.
Namiesto gigantických jednosmenných závodov sa
budovali menšie dvoj - trojsmenné prevádzky. Ich
ekologické parametre boli priaznivejšie, pružnejšie
reagovali na potreby trhu a s tým súvisiacu prestavbu
infraštruktúry. A tak prenikalo známe E. Schumacherovo
vyjadrenie, že malé je krásne a efektívnejšie.
Rešpektovanie
záujmov
a dôstojnosti
zamestnancov
S týmito zmenami súviseli zmeny v organizačnej
štruktúre aj v riadení.
Tvrdá konkurencia núti
podnikateľov k vyššej ústretovosti voči odberateľom, resp.
zákazníkom. Žiada sa pritom väčšia spoluúčasť
zamestnancov. To vedie k potrebe lepšieho poznania ich
potrieb aj túžob. Vo firme aj mimo nej. A to je jeden zo
závažných impulzov pre uplatňovanie mnohých inštitúcií
z oblasti výskumu a osobitne v oblasti služieb, systému
ESOP. Úspešné práce T. J. Petersa a R. H. Watermana
Hľadanie dokonalosti (1982) a následná T. J. Petersa s N.
K. Austinovou Vášeň pre dokonalosť (1985) na základe
serióznych výskumov úspešných firiem potvrdzujú, že ich
úspechy boli dosiahnuté vďaka lepšiemu rešpektovaniu
záujmov a dôstojnosti ich zamestnancov na všetkých
stupňoch riadenia a pracoviskách. Zvýšilo to ich
zainteresovanosť na dobrom mene firmy a chuť podieľať
sa na inováciách technológií aj produkcie.
Tak si aj americkí podnikatelia začali viac všímať
a uvedomovať japonské formy stimulácie zamestnancov,
ku ktorým patril komplexný prístup, dlhodobé zamestnanie
a spoločné rozhodovanie. A s typickým dôrazom ich začali
aj rozvíjať. Firmy aj veľké korporácie začali uplatňovať
individualizovaný prístup k zamestnancom. Ponúkať
svojím zamestnancom flexibilné systémy výhod, napríklad
kombináciu mzdy, dodatočné dovolenky, úhrady štúdia
a iné, medzi ktoré sa nakoniec pridružila aj nami sledovaná
forma – možnosť výhodného nákupu akcií vlastnej firmy.
Tento postupne globálny trend potvrdil, že sa v stredne aj
najvyspelejších štátoch začína meniť stupnica hodnôt.
Namiesto priorizovanej hmotnej spotreby začali
prevažovať potreby vzdelávania, kultúrne, zdravotné,
nezavadného životného prostredia a dobrých vzťahov
v kolektíve.
Posledné dve dekády 20. a prvá 21. storočia boli
výrazne poznačené zánikom bipolarity sveta a v
tranzitívnych štátoch glorifikáciu trhového, či presnejšie
„tržného“ (od pojmu utrhnúť, uchmatnúť čo sa dá)
systému.
Svojsky
ponímaná
a presadzovaná
demokratizácia, individualizácia, liberalizácia v záujme
skazonosnej privatizácie vo väčšine postsocialistických
štátov prinášajú vytriezvenie. Prispeli k nemu aj finančné
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a nakoniec globálna kríza, ktorá tvrdo doľahla aj na
najmocnejšie ekonomiky sveta. Hľadajú sa nové cesty,
nová paradigma, pociťuje sa potreba návratu k trvalým
hodnotám jednotlivca, rodiny, štátu, celého už vyše 7
miliardového ľudského spoločenstva .
V ekonomickej oblasti vidím preto v tejto etape
dobrý dôvod na plnšie poznanie a tam, kde sa to ukáže
účelné postupné presadzovanie princípov ESOPu
i v slovenskej ekonomike a spoločnosti.
Pri skúmaní oprávnenosti systému ESOP v našich
podmienkach nám môžu poslúžiť poznatky z doterajšieho
vývoja jeho aplikácie v USA a postupne i v ďalších štátov
na viacerých kontinentoch.
pokračovanie
Ing. Ladislav Lysák. DrSc.
Medzinárodné politické vzťahy

Prevráti Francois Hollande EÚ z hlavy na nohy?
Pomerne dlhý časový úsek
vlády neoliberalizmu v krajinách EÚ
zdá sa, že po voľbách vo Francúzsku
pomaly končí. Nový francúzsky
prezident
nie
je
zástancom
doterajšieho
trendu
úsporných
opatrení a ďalšieho uťahovania
opaskov, ale žiada prehodiť výhybku
zo škrtov v štátnom rozpočte
na oživenie ekonomiky. Tento trend, okrem do
neúmerných dlhov tlačeného Grécka, podporujú aj ďalšie
dva veľké štáty Európy – Španielsko a Taliansko. Dúfajú
v uvoľnenie politiky Európskej centrálnej banky a
hospodársku politiku charakterizovanú rastom verejných
výdavkov a deficitom verejných rozpočtov. Napriek veľkej
snahe slovenskej vlády o zníženie deficitu verejných
financií v roku 2013 na 3 % HDP, by takúto politiku iste
privítali, okrem vlády v Bratislave, aj ďalšie európske
vlády zmietané dlhovou krízou, stagnáciou ekonomiky
a snahou o záchranu eurozóny.
Víťaz druhého kola francúzskych volieb, nový
prezident Francois Hollande sľúbil svojim voličom aj rad
ďalších opatrení, napr. zníženie veku odchodu do
dôchodku manuálne pracujúcich, výrazné zníženie
zdaňovania bohatých, stanovenie maximálnej výšky
odmien, či zavedenie kontroly cien benzínu. Navrhuje tiež
prehodnotenie prácne dohodnutej rozpočtovej zmluvy, čím
by sa diskusia o záchrane eurozóny vrátila znovu na
začiatok.
Prezident François Hollande deň po svojej
inaugurácii predstavil zloženie svojho vládneho kabinetu,
na ktorého čele bude stáť premiér Jean-Marc Ayrault.
Jedným z jeho najvýznamnejších členov bude 65-ročný
bývalý premiér Laurent Fabius, ktorý obsadí kreslo
ministra zahraničných vecí. Funkcia ministra financií

pripadla 54-ročnému šéfovi Hollandovho politického tímu
Pierrovi Moscovicimu, zatiaľ čo rezort obrany bude riadiť
64-ročný regionálny politik Socialistickej strany z
Bretónska Jean-Yves Le Drian. Ministerstvo vnútra
povedie 49-ročný zástupca takzvaného "pravicového"
krídla socialistov Manuel Valls.
Socialistická vláda pod vedením Ayraulta bude mať
dokopy 34 členov, teda o dvoch viac ako dosluhujúci
kabinet Nicolasa Sarkozyho. Napriek tomu, že väčšinu
významnejších postov obsadili muži, ide o vôbec prvú
zostavu vytvorenú podľa pravidla rovnosti pohlaví.
Hollande tak splnil jeden zo svojich sľubov vyslovených v
rámci predvolebnej kampane. Významnou tvárou bude
napríklad dlhoročná politička pochádzajúca z Francúzskej
Guyany Christiane Taubirová, ktorá získala kreslo
ministerky spravodlivosti.
Francois Hollande bude chcieť ukázať, že volebné
sľuby aj zrealizuje. Nie je to však také jednoduché, ako sa
na prvý pohľad zdá. Proces takej zmeny má pre kandidáta
dva nevyhnutné kroky. Prvý krok má už nový prezident za
sebou a tým je fakt, že presvedčil voličov, aby mu dali
mandát k uchopeniu moci. Druhý krok nie je o nič ľahší
a tým je uskutočnenie svojej predstavy o fungovaní Únie –
jej ekonomiky a sociálneho systému. Tu často víťazi volieb
z pohľadu voličov zlyhávajú, lebo sľúbené zmeny sa
nedostavujú tak rýchlo, ako by si želali alebo ani ich
nedokážu zrealizovať. Víťaz volieb totiž zdedí aj doterajší
právny, politický a sociálny systém
i systém
medzinárodných vzťahov, ktoré sa nedajú zmeniť z večera
na ráno. Proces zmeny je zdĺhavý a prácny, vyžaduje si aj
trpezlivosť a dôveru voličov, napriek dostatočnej podpore
v parlamente. Aj keď sa francúzsky prezident bude
akokoľvek usilovať, môže sa dostať do vleku udalostí
a jeho ďalšie kroky nemusia byť riadené tým, čo chce a čo
sľúbil, ale tým k čomu bude okolnosťami dotlačený.
Tieto voľby majú potenciál vyostriť vzťahy medzi
Nemeckom propagujúcim úsporné opatrenia a ostatným
zvyškom Európy a to najmä v okamžiku, keď Francúzsko
má pocit, že o všetkom sa rozhoduje v Berlíne a oni
a zvyšok Európy sú v Nemeckom područí. Bez Nemecka
to nepôjde, tak o aké zmeny pôjde? Základný rozdiel
v riešení dlhovej krízy je v chápaní ako sa vrátiť
k ekonomickému rastu. Riešenie tandemu „Merkózy“
bolo, že ďalšie reštrikcie budú pôsobiť na znižovanie
nákladov, ktoré znížia dlhy, čo povedie k upokojeniu
trhov. Hollandovo riešenie je, že vláda bude podporovať
podnety vedúce k oživeniu rastu. Aj prioritou slovenských
pravicových vlád bolo prednostné splatenie úverov od
MMF pred financovaním rozvojových programov pre našu
ekonomiku. Podporovali sme tak vlastným uťahovaním
opaskov, na úkor vlastného rastu, zdravie súkromných
amerických bánk, ktoré sú hlavnými členmi a vlastníkmi
MMF a americkú ekonomiku pred nutnosťou si utiahnuť
vlastný opasok. Tento trend chce Hollande zvrátiť alebo,
aspoň orientáciou na rast zmierniť.
Keďže nový prezident navrhuje aj prehodnotenie
prácne dohodnutej rozpočtovej zmluvy, politickí analytici
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rozoberajú možnosti scenárov odchodu niektorých krajín
z eurozóny. Kto opustí eurozónu prvý? Dlžobami sužované
Grécko alebo bude to Nemecko, ktoré opustí euro prvé
a vráti sa k marke?
Po voľbách sa vynára možnosť, že to bude
Francúzsko, ktoré by sa nevzdalo eura len tak pre svoje
vlastné potešenie, ale bolo by k tomu donútené
Nemeckom. Nemecko ako najväčší veriteľ Francúzska
držiace viac ako 90% francúzskeho štátneho dlhu, má naň
silné páky. Možno by tento scenár bol pre Francúzsko
výhodnejší, ako keby eurozónu opustilo prvé Nemecko
spolu s vybranými krajinami a pre Francúzsko by zostala
spoločná mena spolu s krajinami PIGS (južné krídlo
eurozóny a Írsko). Takýto vývoj by spustil reťazec ďalších
nečakaných udalostí, pri ktorých každá krajina zvyčajne
hrá na vlastnú päsť a medzinárodné dohody by mohli ísť
stranou. Kocky sú hodené, uvidíme, čo prinesie ďalší
vývoj.
Ing. Ivan Milko, PhD.
Osobnosti
V časovom slede druhým v poradí nobelistom so
slovenskými
koreňmi
je
Daniel
Carleton
Gajdusek/Gajdúšek.
Tento citlivý mladík, neskôr úspešný
vedec i búrlivák, sa narodil, ako uvádza
vo svojej autobiografii, 9. septembra
1923 v Yonkers, New York/USA. Jeho
otec Karol Gajdúšek sa do Ameriky
prisťahoval zo Smrdák v Senickom
okrese. Pôvodná osada sa po slovensky
nazývala
Nová Ves (Villa Nova).
Terajšie meno dostala podľa nepríťažlivo voňajúcich, no
liečivých minerálnych prameňov. Starí rodičia z matkinej
strany Daniela pochádzali z Debrecína.
D. Gajdúšek vyrastal v žičlivom rodinnom prostredí.
Ako sám uvádza, prežil veľmi šťastné prvé školské roky.
Páčila sa mu škola a časté, očarujúce rodinné výlety do
údolia Hudson. Rád spomínal aj na to, že v roku 1930 išla
ich rodina do Európy navštíviť svojich príbuzných,
„predovšetkým tých z môjho otca veľkej rodiny, ktorú
opustil pred dvadsiatimi rokmi“. S mladším bratom šantili
celé mesiace v otcovom rodisku s ich starým otcom a asi
25 deťmi ich rozvetvenej rodiny, zatiaľ čo ich rodičia
navštívili viaceré európske metropoly. Už ako 10-ročný sa
rozhodol, že chce byť vedcom, nie podnikateľom, či
obchodníkom, ako si želali jeho rodičia z jednej i druhej
strany.
Vysokoškolské štúdium Gajdúšek zavŕšil v roku 1943
na University of Rochester, kde študoval fyziku, biológiu,
chémiu a matematiku. V roku 1946 získal titul M.D. na
Harvardskej univerzite. Postdoktorandské výskumy
absolvoval na Columbia University, v California Institute
of Technology aj na Harvard University.

Začiatkom r. 1950 povolali Gajdúšeka na vojenčinu
ako výskumníka virológa vo Walter Reed Army Medical
Center. V roku 1954 odišiel pracovať ako výskumník do
Melbourne v Austrálii vo Walter and Eliza Hall Institute
of Medical Research. Tu vlastne začal pracovať na
problematike, ktorej prínos bol ocenený udelením
Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu.
Hodno si tu pripomenúť čo sám vo svojej
autobiografii uviedol, že jeho životnú filozofiu i dielo do
značnej miery formovalo rodinné prostredie, keď už
v mladom veku čítal aj zásluhou matky, Homera, Virgila,
Plutarcha. A sám zdôrazňoval, že jeho myslenie už počas
vysokoškolských štúdií sa menilo pod vplyvom diel
Dostojevského, Čechova a Tolstého; Montaigne,
Baudelaira, Rimbauda, Shakespeara, Wordswortha, Yeatsa
a Lawrencea, Poa, Whitmana a Melvilla, Ibsena, Goetheho,
Schillera, Kana, Nietzscheho, Kafku a Manna , Saadiho a
Hafiza.
Nobelovu cenu D. C. Gajdúšek získal v roku 1976
(aj s Baruchom S. Blumbergom) za výsledky výskumu
choroby, spôsobovanej časticami menšími než sú vírusy dnes nazývanými priony.
K týmto výsledkom sa dopracoval veľmi náročnými
postupmi tak, že žil a skúmal chorobu v päťdesiatych šesťdesiatych rokoch v prostredí, kde sa táto choroba
vyskytovala len vďaka tomu, že domorodý kmeň
praktizoval kanibalizmus - jedli mozog mŕtvych
príbuzných a tým sa choroba prenášala na ďalšiu
generáciu.
Predpokladá sa, že je to taká istá choroba ako je
choroba šialených kráv ( aféra v Anglicku v osemdesiatych
- deväťdesiatych rokoch - kvôli čomu doteraz nikto, kto žil
v Anglicku do 1995 roku nesmie v Slovenskej republike
darovať krv, lebo sa predpokladá, že všetci sú tam
potenciálne nakazení chorobou šialených kráv.
O tomto nespornom prínose pre svetovú vedu
a ľudstvo sa menej ako je zvyčajné hovorí a publikuje
zrejme preto, že sa zistilo, že pri týchto výskumoch sa
zneužívali deti domorodcov. To sa nedá prehliadnuť. A
hlavne preto, že on v tom svojom konaní nevidel žiaden
problém.
Ale to, k čomu vo svojich výsledkoch výskumu Prof.
Gajdúšek dospel, má zrejme ďaleko väčší význam, než si
dnes uvedomujeme. Objavil častice menšie než je vírus.
Teda skúmal chorobu, ktorú oni vyvolávajú. Dovtedy sa
myslelo že vírus je najmenšia živá častica - ešte menšia než
baktéria, menšia než bunka. A prion je ešte menší než vírus
- nemá ani DNA, je to len časť bielkoviny, ktorá je odolná
voči proteaze, čo je enzým, ktorý zvyčajne rozkladá, zničí
bielkovinu. On tieto prvky vtedy nenazýval priony,
pomenoval ich "pomalé vírusy", lebo inkubačná doba
choroby mohla byť veľmi dlhá- dvadsať rokov aj viac,
takže sa táto choroba ťažko skúma, lebo často trvá celý
ľudský život - generáciu od momentu infikovania do
prepuknutia choroby. (preto na Slovensku nesmie darovať
krv nik, kto žil v Británii pred rokom 1995- lebo hoci môžu
byť ľudia infikovaní, nemusia mať príznaky ochorenia)
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Profesor D.Gajdúšek zomrel 12. decembra 2008 v Tromsø,
v Nórsku, kde spolupracoval s kolegami, vo veku 85
rokov.
Redakcia
Mladí a veda
Lekári bez hraníc.
(1.časť)
„Lekári bez hraníc“ (Médecins Sans Frontières) je
najväčšou humanitárnou a zdravotníckou mimovládnou
organizáciou na svete. Pôsobia vo viac ako šesťdesiatich
krajinách sveta, kde poskytujú zdravotnícku pomoc ľudom
v ohrození. Organizácia sa skladá prevažne z lekárov
a zdravotníckych sestier, ale aj epidemiológov, odborníkov
na duševné zdravie, laboratórnych technikov, logistických
pracovníkov, správcov a ďalších.
„Lekári bez hraníc“ (ďalej len lekári) pôsobia v krajinách,
kde je nefunkčné, alebo, kde často krát chýba
zdravotníctvo. Vo svete ešte stále nájdeme regióny,
v ktorých je zdravotníctvo na primárnej úrovni a ľudia tam
zomierajú aj na chrípku. V spolupráci s miestnymi úradmi
obnovujú a rekonštruujú zdravotnícke zariadenia a
rozbiehajú programy na výstavbu kanalizácie, či pitnej
vody. Ošetrujú pacientov, ktorí potrebujú neodkladnú
starostlivosť, trpia hladomorom, psychickými traumami,
ale aj infekčnými chorobami, ako sú HIV/AIDS, cholera,
tuberkulóza... Lekári školia miestnych ľudí v odľahlých
alebo ťažko dostupných oblastiach.
Organizácia pomáha ľudom bez ohľadu na ich
národnosť, rasu, náboženstvo alebo politické presvedčenie.
Pomoc poskytuje ľudom, ktorí sa stali obeťami
ozbrojených
konfliktov, prírodných katastrof alebo
epidémii. Zameriava sa hlavne na tzv. zanedbávané
populácie, menšiny, ľudí žijúcich v okrajových mestských
štvrtiach (štvrtiach chudoby).
Organizácia využíva rôzne komunikačné prostriedky
na to, aby informovala verejnosť o tom, v akých krízových
situáciách sa ocitli ľudia z rôznych častí sveta.
Medzinárodná organizácia „Lekári bez hraníc“
združuje množstvo slovenských a českých lekárov. V
súčasnosti českí a slovenskí lekári pôsobia prevažne:
- v Libérii, kde poskytujú základnú humanitárnu pomoc
utečencom a tiež poskytujú odbornú lekársku starostlivosť
v štátnych nemocniciach;
- v Uzbekistane, kde liečia rezistentnú tuberkulózu a riadia
výskum na Aralskom jazere;
- v Keni, kde bojujú s epidémiou HIV/ AIDS (liečba,
prevencia a presadzovanie štandardizovaných postupov).
pokračovanie
Dominika Pisková
študentka EU, Fakulty medzinárodných vzťahov

Európska únia

Vzdelávacia politika Európskej únie
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.
Politika vzdelávania sa implementuje dvoma základnými
spôsobmi:
1) programami financovanými EÚ pre oblasť vzdelávania,
odbornej prípravy a mládeže.
2) Akčnými plánmi, ktoré čerpajú zo širokej palety služieb
a zdrojov Komisie a pracovnými programami
vychádzajúcimi zo správ expertov v oblasti vzdelávania
Základné dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania
Prvá zmienka o oblasti vzdelávania v rámci EÚ sa objavila
v Rímskych zmluvách. Išlo o definovanie a realizáciu
politiky odbornej prípravy a vzdelávania. Neskôr sa prijal
akčný program vo vzdelávaní, ktorého hlavnou súčasťou
bola mobilita študentov, učiteľov a vedcov.
Medzníkom sa stala Maastrichtská zmluva, kde bolo
zadefinované, že Európske spoločenstvo bude prispievať k
rozvoju kvality vzdelávania podporou spolupráce medzi
členskými štátmi a akcie spoločenstva budú smerovať k :
- rozvoju európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä
prostredníctvom vyučovania a rozširovania výučby
jazykov členských štátov
- podpore mobility študentov a učiteľov a uznávania
diplomov a absolvovania škôl
- podpore spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami
- zabezpečeniu výmeny informácií a skúseností, ktoré sú
spoločné pre vzdelávacie systémy všetkých členských
štátov
- podpore rozvoja výmeny mládeže a sociálnopedagogických pracovníkov
- podpore rozvoja dištančného vzdelávania
Ďalším významným krokom EÚ bola Amsterdamská
zmluva, ktorá v roku 1997 zdôrazňovala budovanie
Európy, znalostí a rozvoj celoživotného vzdelávania a
rozvoj vzdelávania tak, aby sa dosiahla vysoká úroveň
zamestnanosti.
V marci 2000 na zasadnutí v Lisabone sa stanovil nový
strategický cieľ, kedy sa mali prepojiť vedomosti s
ekonomikou, aby sa vytvorila konkurencieschopná a
dynamická ekonomika založená na vedomostiach, väčšej
sociálnej súdržnosti a s vyššou mierou zamestnanosti. Bola
prijatá teda stratégia zameraná na dosiahnutie
nasledovných cieľov:
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- prechod k ekonomike a spoločnosti založenej na
vedomostiach
- modernizácia európskeho sociálneho modelu, najmä
investovaním do ľudí a bojom proti sociálnej izolácii
- udržanie zdravého ekonomického prostredia a
ekonomického
rastu
aplikáciou
vhodnej
makroekonomickej politiky
Summit v Barcelone vytýčil 3 strategické oblasti, ktoré
sa mali napĺňať do roku 2010:
1) zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávacích a
výchovných systémov v Európe
2) uľahčenie prístupu k vzdelávaniu a výchove pre
všetkých
3) otvorenie vzdelávacích a výchovných systémov širšiemu
svetu
Vzdelávacia politika EÚ vychádza zo základného
strategického
cieľa
EÚ,
a
tým
je
najviac
konkurencieschopná a dynamická ekonomika, založená na
vedomostiach, schopná udržateľného ekonomického rastu
s početnejšími a lepšími pracovnými miestami a väčšou
sociálnou súdržnosťou. Ľudia ako hlavné bohatstvo EÚ sa
stali hlavným cieľom vzdelávacej politiky EÚ. Vývoj EÚ
smeruje k vybudovaniu učiacej sa spoločnosti. Tento
systém zahŕňa predovšetkým učiteľov a všetkých tých,
ktorí sa zúčastňujú vzdelávania a odbornej prípravy, plnia
významnú úlohu. Pohyb smerom k učiacej sa spoločnosti
má dva ciele. Prvým je ekonomický, ktorý má za úlohu
upevniť konkurencie schopnosť ekonomiky. Druhým je
cieľ v oblasti sociálnej oblasti, kde má za úlohu odvrátiť
rozpory v spoločnosti.
Vzdelávanie a príprava sa čoraz častejšie stávajú nositeľmi
sebarealizácie, sebauvedomovania a osobného rozvoja.
Taktiež prispievajú k rovnosti príležitostí.
Jednotlivec je tým postavený pred úlohu zvládania nielen
základných vedomostí, ale aj rozvoja osobných schopností.
Tento trend sa stáva čoraz výraznejšou črtou zloženia
spoločnosti.
EÚ má svoje princípy, ktoré ovplyvňujú vzdelávaciu
politiku. Sú to:
a) subsidiarita
b) európska dimenzia vo vzdelávaní a odbornej príprave
c) široká základňa vedomostí
d) flexibilita vzdelávacích inštitúcií
e) rovnosť práv vo vzdelávaní
f) rovnosť príležitostí
g) lepšia kooperácia medzi školským a podnikateľským
sektorom
h) celoživotné vzdelávanie
i) mobilita študentov a učiteľov
j) informačná spoločnosť
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Zavedenú stratégiu EÚ, ktorú prijala aj Slovenská
republika je Národná Lisabonská stratégia. Najdôležitejšou
zmenou oproti ostatným bolo zvýšenie zodpovednosti
členských štátov za implementáciu strategických cieľov,
pričom štáty by si mali vypracovať Národné akčné
programy, ktoré by boli plánované na tri roky a každoročne
by sa monitorovali. Slovenská republika teda vytvorila
Národný program reforiem na roky 2006- 2008.
Slovenská republika vypracovala aj Stratégiu
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 s
podtitulom Národná lisabonská stratégia. Cieľom stratégie
je udržanie dlhodobej konkurencieschopnosti Slovenska,
ktorá sa dá zabezpečiť pomocou nevyhnutných
štrukturálnych reforiem a vytváraním podmienok pre
rozvoj znalostnej ekonomiky. Stratégia je postavená na
dvoch hlavných pilieroch, ktoré sú:
1) úspešné dokončenie štrukturálnych reforiem a udržanie
hospodárskeho rastu
2) systematické zameranie na plnenie rozvojovej časti
Lisabonskej stratégie prioritne v štyroch oblastiach:
- informačná spoločnosť (informačná gramotnosť,
moderné verejné on-line služby, široká dostupnosť
internetu)
- inovácie, veda a výskum (výchova a podpora kvalitných
vedcov, výskum medzinárodnej kvality a s adekvátnym
prepojením
na
podnikateľskú
sféru,
podpora
podnikateľských aktivít)
- investície do ľudí a vzdelávanie (moderná vzdelávacia
politika, dosiahnutie vysokej miery zamestnanosti,
vyrovnanie sa s demografickými zmenami)
- podnikateľské prostredie ( vysoká vymožiteľnosť práva,
verejné inštitúcie ako partner nie ako bremeno, kvalitná
infraštruktúra a služby v sieťových odvetviach)
Poslednou stratégiou je Národný program reforiem
Slovenskej republiky na roky 2011-2014, schválený v
apríli 2011. Tá si za hlavný cieľ v oblasti vzdelávania
zadala zvýšenie financovania a kvality vzdelávania. Ďalšie
zmeny sa týkajú už konkrétnych oblastí regionálneho
školstva a vysokého školstva. Taktiež nový národný
program zaručuje prípravu pre rozvoj vedomostnej
spoločnosti a ekonomiky pre lepšie prepojenie so
školstvom, vedou, výskumom a inováciami. Stratégia
identifikuje hlavné oblasti zlyhávania spolupráce medzi
vzdelávacími
inštitúciami,
vedeckými
ústavmi,
aplikovaným výskumom a inovatívnymi firmami
pôsobiacimi na území SR. Stratégia taktiež navrhuje
opatrenia, ktoré majú eliminovať identifikované prekážky.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
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