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Zasnúbená zem a iné .... 
 

     Tak ako všetko má svoj začiatok, 
tak aj koniec. Leto nám pomaly 
vrcholí. Z rozhlasu počúvam 
informáciu, že počas leta sme mali 40 
tropických dní a priemer je 20. Pre 
niekoho super správa, pre niekoho 
nie.  Všetko je relatívne. Jadranské 
pobrežie zaplavili tisícky slnka 
chtivých slovenských turistov. Na 

druhej strane, na následky horúčav umiera v Košiciach 
mladá 23 ročná Slovenka. Na druhom konci republiky v 
Bratislave zase skolaboval vodič autobusu. Na Záhorí  
pustošila  búrka. Silný vietor stínal stromy a strhával 
strechy. Ľudia z okolia prisahajú, že sa cez nich prehnalo 
tornádo. V neďalekom Maďarsku opitá slovenská vodička 
vráža v plnej rýchlosti svojim BMW do maďarského 
vozidla Fiat Punto. To sa zapálilo a zhorelo do tla. Zase 
bezdôvodne vyhasli  štyri ľudské životy. Aj také bolo 
tohoročné leto u nás. Pre niekoho dobré pre niekoho zlé. 
Typický článok pre letnú uhorkovú sezónu. No ani vo 
svete to nie je iné. Neviazanú žúrku  britského princa 
Harryho  v Las Vegas, ktorého nahé fotky obleteli celý 
svet, by sme mohli uviesť u nás pod typickým názvom 
„Páni sa zabávajú“. 
     Skúsme sa však na pozrieť ako svet pulzuje aj z poza 
politických a ekonomických okuliaroch. Konečne pozná 
pomaly každý Slovák,  kde je stredoamerický štát Belize. 
Nebiť Karola Mella, ktorého vyšetruje polícia za rôzne 
trestné činy , ani by sme sa  to nikdy nedozvedeli. Ani to, 
že ho súd v Belize zbavil všetkých obvinení. Rozhodol , že 
obvinenia z falšovania pasu a krivej prísahy boli 
neopodstatnené. Kedy na našom území privítame človeka, 
po ktorom túži celý náš policajný zbor, dnes vám nepovie 
ani veštica so sklenenou guľou. Troška so škodoradosťou 
musíme pripomenúť, že zasnúbená zem Belize je pred 
krachom. Premiér stredoamerickej krajiny Dean Barrow 
nedávno uviedol, že Belize nevyrovná dlhopisy splatné v 
pondelok 27.8.2012 v hodnote 23 miliónov USD (18,7 
milióna eur). To znamená, že krajina sa priblížila k 
formálnej platobnej neschopnosti. Celkový dlh Belize 
predstavuje 544 miliónov USD. Barrow dodal, že jeho 
vláda zrejme nesplatí dlhopisy ani počas nasledujúcich 30 
dní, teda počas takzvanej doby odkladu. Vláda totiž nemá 
peniaze na vyrovnanie tohto záväzku. 
     Tak toto bola krátka , nenáročná exkurzia do letnej 
uhorkovej sezóny. Bodaj by ten svet len takto naľahko, 
niekedy s úsmevom , inokedy so slzami , kráčal svojou  
naprogramovanou cestou.  

 
 
 

 
Verejná správa a jej kvalitné fungovanie 

v demokratickej spoločnosti 
 

     Verejnú správu môžeme 
charakterizovať ako správu verejných 
záležitostí. Verejná správa na 
Slovensku v čase totalitného systému 
vystupovala ako nástroj politickej 
moci a nebola chápaná ako služba 
občanovi. Po roku 1989 sa začína 
v podmienkach Slovenska venovať 
pozornosť otázke pretransformovania, resp. vytvorenia 
nového systému verejnej správy. Vláda SR sa zaviazala 
zaoberať sa touto otázkou v podmienkach nového 
fungovania demokratického štátu. 
     V roku 2000 vláda na svojom zasadnutí schválila 
predkladaný materiál pod názvom Koncepcia 
decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Každá 
demokratická spoločnosť sa vyznačuje určitými znakmi. 
Medzi základné znaky takejto spoločnosti patrí jej spôsob 
organizácie a spravovania. Jeden z najdôležitejších 
princípov, ktorý sa uplatňuje pri organizácii spoločnosti je 
princíp deľby moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu. 
Veľkým prínosom schválenej koncepcie bol nielen 
prechod kompetencií zo štátu na samosprávu, ale aj 
vytvorenie dvojstupňového modelu územnej samosprávy.  
Cieľom reformy je  posilniť pozíciu samospráv a preniesť 
na ne zodpovednosť. 
     Štát sa člení na samosprávne kraje, ktorých je osem a 
tieto vytvárajú osem územnosprávnych krajských 
jednotiek. Z pohľadu územnosprávneho má Slovensko 
vytvorených 79 okresov. Sídlami štátnej správy nie sú 
všetky okresy. Od roku 2004, t.j. od 1.1.2004 štátna správa 
nižšej úrovne má podobu špecializovanej štátnej správy. 
Má nižší počet centier a vyšší počet detašovaných 
pracovísk. 
     Novelou ústavy došlo k vytvoreniu modelu samosprávy, 
ktorý má dva stupne. Je to úroveň obce a úroveň 
samosprávneho kraja.  
     V Programovom vyhlásení vlády SR z rokov 1998-2002 
išlo o pokračujúci proces reformy verejnej správy. Aj 
ďalšia vláda nadviazala na daný proces. Koncepcia bola 
prijatá ako výsledok politickej vôle presadiť základné 
zmeny vo vnútornej politike, ale aj v súvislosti s 
medzinárodno-politickými ambíciami Slovenska. Tým, že 
dovtedajšie usporiadanie, ako aj riadenie krajiny nebolo 
efektívne, pristúpilo sa k zásadnej reforme tejto oblasti. 
Dovtedajšie usporiadanie nereagovalo pružne na postupné 
spoločenské zmeny a nenapomáhalo spoločenskej 
demokratizácii. Vychádzajúc z vtedajšej situácie bol 
pripravený priestor na zabezpečenie cieľov reformy a 
jednotlivých etáp, ktorými sa tieto ciele mali dosiahnuť. 
Príprava koncepcie a jej samotný priebeh boli často 
sťažované rôznymi politickými pnutiami v minulej vládnej 
koalícii. Veľmi vážnym rozhodnutím ktoré v značnej miere 
ovplyvnilo tvorbu a schválenie koncepcie bolo pripustenie 

Úvodne slovo 

2 ....Úvodne slovo 

Ekonomický komentár 

7-8/12 



 

verejných odborných diskusií.  V Bratislave sa uskutočnila 
prvá fáza diskusných akcií, zaoberajúca sa všetkými 
oblasťami procesu decentralizácie. V druhej fáze, ktorá 
prebiehala v šestnástich regiónoch Slovenska, sa zúčastnili 
zástupcovia samospráv, tretieho sektora, miestnej štátnej 
správy ako aj občania. Verejná diskusia resp. jej výsledky 
ovplyvnili povahu reformy. Zmenou organizovania a 
financovania verejného sektora dochádza k jeho 
výkonnosti. 
Hlavné ciele decentralizácie a modernizácie:  
   - decentralizácia kompetencií zo štátnej správy na 

územnú samosprávu 
   - ukončenie modelu organizácie verejnej správy 
   - dekoncentrácia kompetencií z ústrednej úrovne na 

miestne orgány štátnej správy a  zo štátnej správy na 
subjekty samosprávy (prenesený výkon štátnej správy) 

    - zníženie výdavkov na verejnú správu     
                                                                                                                                                                    
      Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej 
správy na Slovensku sa odvíja od terajšieho   územného aj 
správneho usporiadania štátu, jeho politického 
nasmerovania, ale najmä od ekonomických podmienok 
krajiny. Z medzinárodného hľadiska si koncepcia vzala za 
svoje dve rozhodujúce podmienky Európskej únie v oblasti 
riadenia štátu, a to zásadu vytvárania konkurenčného 
prostredia a princíp pomoci. 
            Ďalšie posilnenie kompetencií  samosprávy nastalo 
s účinnosťou zákona  o sociálnej pomoci možnosťou 
zriaďovať všetky typy  zariadení sociálnych služieb.       
Stratégia vychádzala z princípov:  

• decentralizácia  – presun  niektorých úloh na 
samosprávu 

• demonopolizácia  - mala smerovať k slobodnému 
vytváraniu sociálnych inštitúcií, oslabiť monopol 
štátneho poskytovania sociálnych služieb 

• demokratizácia – zvýšiť občiansku sociálnu 
iniciatívu pri riešení sociálnych problémov 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 
TnU AD, Celouniverzitné pracovisko Politológia 

 

 
 

Ako zlepšiť využívanie zdrojov vo vedomostnej 
ekonomike. 

 
      V súvislosti s návrhom rozpočtu 
verejnej správy na roky 2013 až 
2015, ktorý ministerstvo financií 
predložilo, ako vždy sa rozprúdila 
živa diskusia o nedostatku 
finančných zdrojov. Treba prijať 
vyjadrenie predsedu Slovenskej 
akadémie vied Jaromíra Pastorka, že 

“financovanie vedy je na Slovensku už dlhodobo 
„Achillovou pätou“. Napriek kríze by uvítal viac zdrojov 
vo vede. Podpora vedy a inovácií je podľa neho cesta 
z krízy”.  
      Problém zdrojov je samozrejme viac či menej vo 
všetkých odvetviach. Hlbšie je však potrebné sa zaoberať 
podstatou vedomostnej ekonomky, ktorej jadrom sú práve 
veda, výskum, vzdelávanie a inovácie.  
      Vždy je dobré porovnanie, aby sme nezostali len pri 
suchom konštatovaní. Veľmi výrazným zdrojom sú 
štrukturálne fondy, ktoré sa dlhodobo, už viac rokov, na 
Slovensku dostatočne nevyužívajú. Hlavne to platí v 
prípade vzdelávania, vedy a výskumu. Tu treba uviesť 
konkrétny prípad ako to ide. „Úspory vo verejných 
financiách a štrukturálne reformy sú dôležité, ale Estónsko 
by sa nedostalo z krízy tak rýchlo bez pomoci zo 
štrukturálnych fondov“, píše sa v estónskom denníku Eesti 
Päevaleht. Estónsko vyčerpalo z eurofondov doteraz viac 
ako polovicu zo 4,5 mld. Stav čerpania z eurofondov na 
Slovensku dosahuje pre porovnanie len niečo viac ako 30 
% z 11,4mld. To je dlhodobý nepriaznivý aspekt pre 
Slovensko. Ale ani súčasný stav čerpania v rámci štátneho 
rozpočtu za tento rok (2012) je ku koncu augusta len v 
úrovni 33%,čo nie je v žiadnom prípade do konca roka 
možné splniť. K tomu treba poznamenať, že v tomto 
programovom období 2007-2013 nebol ani v jednom roku 
splnený stanovený plán čerpania štrukturálnych fondov.  
      V kontexte toho čo bolo spomenuté možno povedať, že 
k výraznému nárastu čerpania na Slovensku neprispelo ani 
obdobie hospodárskej krízy z konca roka 2008 do prvého 
štvrťroku 2010. Aj keď to bolo spoločným cieľom 
Európskej únie za pomoci nástrojov štrukturálnej politiky, 
ktorými sú predovšetkým štrukturálne fondy dosahovať 
svoje prioritné ciele. Na Slovensku sa eurofondy teda 
nestali podľa dosahovaných výsledkov nástrojom na 
prekonávanie krízy. Najrýchlejším zdrojom boli práve 
fondy Európskej únie, ktoré svojou veľkosťou majú 
najväčší potenciál pozitívne ovplyvniť ekonomický rast. 
Pri ich rýchlom využívaní rozhodujúcu úlohu mali 
zohrávať práve investície do vzdelávania, vedy a výskumu 
a inovácií.  
      Takýto trend nastúpili ako príklad v minulosti severské 
krajiny a spomínané Estónsko z čoho teraz získavajú. 
Slovensko je ekonomickou úrovňou pod priemerom krajín 
EÚ aj preto, že dlhodobo zaostáva za vyspelými krajinami 
najmä v investíciách do vedomostnej ekonomiky. 
Dôležitosť, ktorá sa kládla zo strany EÚ na rozvoj 
vedomostnej ekonomiky je nesporná. Nebolo to len 
napĺňanie jedného z cieľov Lisabonskej stratégie, ale v 
hospodárskej kríze aj opatrením na jej prekonávanie 
a naštartovanie hospodárskeho rastu po jej skončení. Je 
preto opodstatnená kritika expertov v tejto oblasti, ale aj 
ekonómov, že žiadna vláda v uplynulom období 
nevenovala tejto oblasti dostatočnú pozornosť.  
      Katastrofálne však vyznieva obdobie predchádzajúcej 
vlády, ktorá prakticky zastavila čerpanie eurofondov do 
vedy a výskumu a vzdelávania. Táto uvádzaná skutočnosť 
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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.  
      Pozitívne preto treba vnímať počiatočné kroky novej 
vlády v tomto roku v záujme vyčerpať zostávajúce 
eurofondy a tiež ich efektívne využitie ich presmerovaním. 
Vláda schválila realokáciu takmer 300 mil. eur na podporu 
zamestnávania mladých v súlade s odporúčaním Bruselu. 
Konkrétne pôjde o sumu 170 mil. eur z OP Informatizácia 
spoločnosti, 55 mil. eur z OP Doprava a 70 mil. z OP 
Vzdelávanie, čo je v súčasnosti jedným z nosných pilierov 
politiky trhu práce v EÚ. Tento trend realokácie by mal 
pokračovať spolu so zásadným odbúravaním byrokratickej 
záťaže.  
      Krajiny EÚ podľa dispozícií pripravujú dokument 
„Partnerská dohoda na roky 2014 až 2020“, podľa ktorého 
by mali byť prioritami budúcich eurofondov dopravná 
infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť, sociálna 
inklúzia, či výskum a inovácie. Táto dohoda bude 
určujúcim dokumentom medzi Bruselom a Slovenskom 
o pridelení eurofondov v ďalšom programovom období. 
V budúcom programovom období by teda malo okrem 
iného prísť k výraznému zníženiu počtu operačných 
programov.  
      Európska komisia zverejnila štúdiu začiatkom júla, v 
ktorej predkladá niekoľko návrhov s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž pre prijímateľov pri žiadaní a 
čerpaní eurofondov. Administratívne bremeno by mohlo 
vďaka návrhom klesnúť až o 20 %.Štúdia tiež odporúča 
štátom sústrediť sa na menší počet priorít a znížiť počet 
jednotlivých úrovní riadenia a kontroly eurofondov. 
Komisia tiež prikázala štátom, aby jednotlivo vyhodnotili 
súčasné administratívne bremeno pre žiadateľov a navrhli 
ciele na jeho zníženie, ktoré sa zakomponujú do 
partnerských dohôd. Na členských štátoch potom bude, 
aby prijali také opatrenia, ktoré pomôžu tieto ciele naplniť.  
      V tejto súvislosti treba vidieť veľkú príležitosť na 
vládnej úrovni, jednotlivých ministerstiev zásadne 
zracionalizovať celý administratívny proces v zaujme 
vyčerpania eurofondov už teraz v tomto programovom 
období, ktoré končí koncom roka 2015. Zároveň to bude 
významná príprava na zahájenie nasledovného 
programovacieho obdobia 2014-2020. Súčasne je treba 
vykonať aj personálny audit na ministerstvách v útvaroch 
eurofondov. Bude to aj zároveň jedným z krokov vlády 
v pripravovanej reforme a racionalizácii verejnej správy. 
Určite nie je ďaleko od pravdy konštatovanie, že sa 
v útvaroch s eurofondami viac rokov pracuje s veľkým 
množstvom pracovníkov bez kontroly ich efektivity. Ako 
príklad možno uviesť a zároveň položiť otázku. Na 
ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu aj s 

agentúrou pre eurofondy pracuje dlhodobo cca 300 
pracovníkov a ich výsledky sú v čerpaní eurofondov 
nepretržite podpriemerné. Netreba to komplexne posúdiť a 
niečo zásadne urobiť?  

Ing. Ondrej Barič,PhD. 
 
 
 
 

Regionálne integračné zoskupenia vo svetovom 
hospodárstve 

 
V posledných dvoch desaťročiach 
došlo k rapídnemu nárastu počtu 
regionálnych obchodných dohôd na 
bilaterálnej a multilaterálnej úrovni. 
V novom tisícročí je možné 
pozorovať rast počtu komplexných 
regionálnych obchodných dohôd, 
ktoré sa netýkajú len zabezpečenia 
voľného obchodu s hotovými 
výrobkami, ale aj obchodu so službami, investícií, práv 
duševného vlastníctva a mnohých ďalších oblastí. Vďaka 
prehlbujúcej sa komplexnosti dohôd, môžu mať vplyv na 
multilaterálny obchodný systém zastrešený Svetovou 
obchodnou organizáciou. 
Podstatou regionálnej ekonomickej integrácie je 
odstránenie prekážok vo vzájomnom voľnom obchode 
medzi zúčastnenými štátmi. Podľa B. Balassu je regionálna 
integrácia pomenovaním pre „procesy začínajúce 
politickým a ekonomickým približovaním krajín, cez 
spoluprácu a solidaritu, až k spájaniu, zlučovaniu 
a zjednocovaniu predtým samostatných ekonomík.“ 
(Balassa, B.: The Theory of Economic Integration: An 
Introduction. London: Greenwood, 1961) Podľa 
Cihelkovej začalo dochádzať k procesom regionálnej 
integrácie, ktorých úlohou bolo odstraňovať prekážky 
obchodu, už v 30. a 40. rokoch 20. storočia (Cihelková, E. 
a kol.: Nový regionalismus: Teorie a případová studie 
(Evropská unie). Praha: C. H. Beck, 2007, s. 1). Od 90. 
rokov 20. storočia došlo k výraznému rastu počtu 
regionálnych obchodných dohôd (RTA – Regional Trade 
Agreement), ktoré sa stali významnou súčasťou 
multilaterálneho obchodného systému. Podľa výročnej 
správy WTO (WTO: Annual Report 2010, s. 54), len 
v roku 2009 bolo na Sekretariát WTO doručených 37 
žiadostí o evidenciu regionálnych obchodných dohôd 
(bilaterálnych aj interregionálnych). Je to najvyššie číslo 
podaných žiadostí v jednom roku od založenia WTO 
v roku 1995. K 31. júlu 2010 bolo evidovaných 474 RTA, 
z ktorých 283 bolo v platnosti. Celkový počet RTA, ktoré 
vstúpili do platnosti, postupne rastie, pričom je možné 
konštatovať, vzhľadom na doručené žiadosti v posledných 
rokoch, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcom 
období. Z celkového počtu RTA tvoria dohody o zóne 
voľného obchodu približne 90 % a dohody o colných 
úniách približne 10 %. 
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Rozsah RTA ohlásených WTO je rôzny, od dohôd 
obmedzených len na odstraňovanie prekážok voľného 
pohybu tovarov a vytvorenie zóny voľného obchodu 
s tovarmi ku komplexnejším dohodám, ktoré zahŕňajú aj 
odstránenie prekážok voľného pohybu služieb a otvorenie 
trhov národných ekonomík. Niektoré dohody obsahujú aj 
články týkajúce sa voľného pohybu pracovnej sily, 
verejného obstarávania, práv duševného vlastníctva, 
elektronického obchodu, investícií, atď. Z hľadiska 
komplexnosti je možné v rámci uzatvárania RTA 
v posledných rokoch hovoriť o jej raste, keďže mnohé 
RTA sa neobmedzujú len na zabezpečenie voľného pohybu 
tovarov, ale zahŕňajú aj ustanovenia týkajúce sa služieb, 
investícií, a ďalších oblastí rozvoja vzájomných 
obchodných vzťahov. Ďalším trendom je posun 
k uzatváraniu dohôd medzi krajinami na rôznej 
ekonomickej úrovni, dochádza k podpisu dohôd medzi 
vyspelými a rozvojovými krajinami. Podľa WTO (WTO: 
Annual Report 2010, s. 54) takmer 50 % dohôd ohlásených 
v roku 2009 predstavovali dohody z ázijsko-pacifického 
regiónu (napr. Brunej – Japonsko, Malajzia – Japonsko, 
Indonézia – Japonsko, ), druhá polovica pripadala na 
zvyšok sveta. 
V prípade RTA uzatvorených v posledných dvoch 
desaťročiach je možné hovoriť o kvantitatívnych aj 
kvalitatívnych zmenách, ku ktorým v priebehu tohto 
obdobia došlo. Z kvantitatívneho hľadiska môžeme 
pozorovať rastúci počet štátov, ktoré sa do RTA zapájajú 
ako aj nárast samotného počtu RTA, pričom je potrebné si 
uvedomiť, že štatistiky WTO nezohľadňujú všetky 
uzavreté RTA subjektmi svetového hospodárstva, ale len 
RTA ohlásené do WTO členskými štátmi (nečlenské štáty 
WTO nemajú povinnosť ohlasovať uzavretie RTA). Na 
druhej strane sa prejavujú aj kvalitatívne zmeny pri 
uzatváraní RTA, čo je spôsobené rastúcou komplexnosťou 
novouzatváraných RTA. Neorientujú sa výlučne na 
odstránenie prekážok voľného pohybu tovarov, prípadne 
zavádzaniu spoločných colných/obchodných politík voči 
nečlenským krajinám (zóny voľného obchodu a colné únie 
vytárané v priebehu 19. a 20. storočia), ale aj na ďalšie 
otázky vzájomnej spolupráce regionálne sa integrujúcich 
krajín ako sú investície, duševné vlastníctvo, služby, atď. 
Dochádza tak k rozšíreniu záberu RTA aj do oblasti 
dynamicky sa vyvíjajúcich medzinárodných ekonomických 
vzťahov (voľný pohyb služieb, kapitálu, pracovnej sily). 
V rámci svetového hospodárstva dochádza k rastu počtu 
RTA, ktoré nadobúdajú charakter hlbokého regionalizmu 
(bližšie pozri: Cihelková, E. a kol.: Nový regionalismus: 
Teorie a případová studie (Evropská unie). Praha: C. H. 
Beck, 2007, s. 13; Baláž, P. a kol.: Medzinárodné 
podnikanie: Na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. 
Bratislava: Sprint dva, 2010, s. 124), ktorého základom je 
vytváranie regionálnych integračných zoskupení na úrovni 
spoločného trhu a vyšších. 
Prístupy k regionálnej integrácii je možné rozdeliť na dve 
základné skupiny: politologické a ekonomické. Vzhľadom 
na zameranie článku sa primárne zameriame na 

ekonomické teórie regionálnej integrácie, ktoré sa 
v prevažnej miere venujú trhovým vzťahom týkajúcich sa 
medzinárodných ekonomických vzťahov (pohyb tovarov, 
služieb a výrobných faktorov). Je možné vyčleniť dve 
základné ekonomické teórie regionálnej integrácie: teória 
colnej únie a teória optimálnej menovej oblasti. Teória 
colnej únie je zameraná na analýzu obchodu, jeho 
diverzifikáciu a reálne výmenné relácie vo vnútri aj mimo 
integračných zoskupení. Základnou myšlienkou teórie 
optimálnej menovej oblasti je vysvetlenie podmienok pre 
ekonomicky efektívne vytvorenie menovej únie. Je 
zameraná nielen na trh tovarov a služieb, ale aj na trh 
výrobných faktorov a predstavuje tak významný príspevok 
ku kvalitatívnej stránke nárastu RTA v poslednom období. 
Podľa tejto teórie dochádza k vytvoreniu optima v prípade, 
že menová oblasť dosahuje zároveň vnútornú aj vonkajšiu 
rovnováhu. Vnútorná rovnováha je daná dosiahnutím plnej 
zamestnanosti a nízkou infláciou, vonkajšia rovnováha 
znamená rovnováhu platobnej bilancie. K vnútornej aj 
vonkajšej rovnováhe musí dôjsť bez zásahov fiškálnej 
a menovej politiky. Uvedené teórie regionálnej integrácie 
sú dôležitým predpokladom analýzy vybraných 
integračných zoskupení a ich dosiahnutého stupňa 
regionálnej integrácie.  
Medzi vybrané integračné zoskupenia sme zaradili 
ASEAN, MERCOSUR a NAFTA. Na základe analýzy 
základných makroekonomických ukazovateľov vybraných 
regionálnych integračných zoskupení vo svetovom 
hospodárstve sme dospeli k nasledujúcim záverom. 
Najľudnatejším zoskupením, napriek celkovej územnej 
rozlohe skúmaných zoskupení, je ASEAN, kde žije 
približne 8,3 % svetovej populácie. Z hľadiska urbanizácie 
je MERCOSUR zoskupením, v ktorom žije najväčšia časť 
obyvateľstva v mestách (82,9 %), napriek tomu, že 
členskými krajinami tohto zoskupenia sú rozvojové 
krajiny, kde je vo všeobecnosti miera urbanizácie menšia 
ako vo vyspelých krajinách (miera urbanizácie v NAFTA 
je na úrovni 79,5 %). Z hľadiska objemu nominálneho 
HDP je na prvom mieste NAFTA, kde dosiahol nominálny 
HDP za rok 2009 hodnotu viac ako 16 bil. USD. Čo sa 
týka rastu objemu, najvýraznejší rast v období 2005 – 2008 
dosiahol MERCOSUR (1,81-krát v 2008 oproti roku 
2005). V rámci vývoja rastu reálneho HDP dochádzalo 
v období 2005 – 2008 v ASEAN a MERCOSUR k rastu, 
v NAFTA od roku 2007 dochádzalo k poklesu. Jediným zo 
sledovaných zoskupení, ktoré v roku 2009 dosiahlo rast 
reálneho HDP bol ASEAN. V oblasti obchodnej bilancie 
a bilancie služieb je možné pozorovať rozdiely medzi 
jednotlivými zoskupeniami vďaka zaradeniu ich členských 
krajín medzi vyspelé a rozvojové krajiny. Kým v rámci 
obchodnej bilancie zaznamenávali ASEAN a MERCOSUR 
prebytky v celom sledovanom období 2005 – 2009, 
NAFTA dosahovala výrazný deficit obchodnej bilancie. 
Naopak, v prípade bilancie služieb bola NAFTA jediným 
zoskupením, ktoré dosahovalo v uvedenom období 
prebytky, ASEAN a MERCOSUR dosahovali deficit 
bilancie služieb. Uvedený záver súvisí so štruktúrou tvorby 
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HDP, keď vo vyspelých krajinách prevláda terciárny sektor 
a v rozvojových krajinách primárny a sekundárny sektor. 
Čo sa týka intraregionálneho obchodu, zoskupenia 
rozvojových krajín (ASEAN a MERCOSUR) sú výrazne 
orientované na export tovarov do tretích krajín, NAFTA 
(ako zoskupenie vyspelých krajín a rozvojovej krajiny) je 
orientovaná oveľa výraznejšie na intraregionálny obchod 
s tovarmi. V rámci tokov priamych zahraničných investícií 
je možné konštatovať, že toky PZI smerujú predovšetkým 
z vyspelých krajín do rozvojových krajín, čo sa prejavuje 
aj na celkovej bilancii PZI v rámci sledovaných zoskupení. 
NAFTA dosiahla v sledovanom období deficit bilancie 
PZI, ASEAN a MERCOSUR prebytky. Štruktúra 
pracovnej sily v rámci členských krajín jednotlivých 
zoskupení je daná ekonomickou vyspelosťou jednotlivých 
krajín, aj keď je možné identifikovať značné disparity 
zamestnanosti pracovnej sily v rámci zoskupení 
rozvojových krajín (ASEAN a MERCOSUR). Prevažná 
časť celkovej pracovnej sily ASEAN je zamestnaná 
v poľnohospodárstve, menšia časť v rámci MERCOSUR 
a najmenší podiel pracovnej sily zamestnanej 
v poľnohospodárstve dosahuje NAFTA. Čo sa týka vývoja 
indexu CPI, jednotlivé zoskupenia vykazovali 
v sledovanom období podobný vývoj, k výraznému nárastu 
inflácie došlo v roku 2008 vďaka vysokým cenám 
primárnych komodít. 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 
 
 
 
 
Jozef A. Mikuš, JUDr. – významný slovenský právnik, 
diplomat, vysokoškolský profesor, historik, politológ,  
spisovateľ.  

      Narodený 3. júna 1909 v Krivej na Orave. 
Študoval na Gymnáziu v Trnave a v Levoči. 
Vysokoškolské štúdium absolvoval na 
Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, potom v Insbrucku, jeden rok vo 
francúzskom Dijone a štúdiá zavŕšil v r. 
1934. 

      Od roku 1935 pracoval na Ministerstve zahraničia Č-
SR v Prahe. Po vzniku I. Slovenskej republiky od 14. 
marca 1939 v Bratislave pôsobil na Ministerstve 
zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorú neskôr 
reprezentoval najprv ako tajomník Slovenského 
vyslanectva v Ríme. Pre svoje vyhranené postoje voči 
fašizmu mal v Ríme isté problémy, preto bol preložený do 
Španielska, kde pôsobil ako chargé d affaires až do roku 
1944. Po návrate zo Španielska sa stal šéfom protokolu 
prezidenta republiky. 
      Po skončení druhej svetovej vojny sa Prof. Mikuš 
zapojil do iniciatív podporujúcich demokratický politický 
vývoj na Slovensku. Po roku 1948 bol pre proslovenské 
smerovanie jeho aktivít, ale najmä pre jeho aktívnu 
pôsobnosť v diplomatických službách Prvej Slovenskej 
republiky  trikrát väznený. Pri pokuse o jeho 4.  zatknutie 

sa mu podarilo za dramatických okolností ujsť do 
zahraničia. Spočiatku žil a pôsobil v Paríži, neskôr 
emigroval do USA, kde aj získal občianstvo. V Spojených 
štátoch amerických sa stal profesorom európskych dejín a 
medzinárodných vzťahov na univerzitách Saint John's 
University v Queens (New York) a Georgian Court 
College v Lakewood (New Jersey).  
      V USA veľmi aktívne pôsobil v krajanských aktivitách. 
Od 1952 do 1958 pôsobil ako vedúci kancelárie Slovenskej 
ligy v Amerike vo Washingtone, D. C. Súbežne vyučoval 
históriu. Pracoval aj ako tlačový korešpondent (1952 – 
1957) a ako právny knihovník (1965). Neskôr pracoval ako 
konzultant a prekladateľ pre Ministerstvo zahraničných 
vecí USA vo Washingtone (1957 – 1959, 1961 – 1965), 
kde pôsobil aj ako francúzsky a španielsky tlmočník pre 
prominentných frankofónnych a hispanofónnych hostí 
americkej federálnej vlády.   
      Prof. J. A. Mikuš je autorom 16 kníh. Vo viacerých z 
nich sa venuje dejinám Slovenska v európskom kontexte, 
filozofii, diplomacii. Medzi najvýznamnejšie jeho diela sa 
radia La Slovaquie dans le drame de l'Europe (Histoire 
politique de 1918 a 1950), (Slovensko v dráme Európy 
1918 - 1955), Paris 1955, Slovakia : A Political History 
1918 - 1950 (Politické dejiny Slovenska 1918 – 1950), 
Milwaukee, Wisconsin 1963, Pride in Slovak Origin 
(Hrdosť na slovenský pôvod), Cleveland 1973, Différences 
entre Tcheques et Slovaques (Rozdiely medzi Čechmi a 
Slovákmi) , Paris 1973, Unterschiede zwischen Tschechen 
und Slowaken (Rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi) , 
Zürich 1973,Slovakia and the Slovaks (Slovensko a 
Slováci) , Washington, D. C. 1977, Pamäti slovenského 
diplomata , Middletown, Pennsylvania 1978, Slovakia - 
Misunderstood History (Neporozumené dejiny Slovenska), 
Stone Creek, Ont. 1979, La Slovaquie: la vérité sur son 
histoire (Pravda o dejinách Slovenska), Toronto 1991.  
      Mikuš sa veľmi činorodo zapájal do slovenského 
exilového života. Počas celej svojej životnej dráhy bol 
aktívnym členom mnohých odborných, politických 
a národných organizácií, v rámci ktorých zastával rôzne 
funkcie. V roku 1970 sa stal Prof. J. A. Mikuš 
spoluzakladateľom Svetového kongresu Slovákov, ktorý 
bol ustanovený v kanadskom Toronte, ako významná 
celosvetová organizácia Slovákov, žijúcich v zahraničí. 
      Prof. Mikuš získal za svoju záslužnú činnosť viacero 
prestížnych ocenení. Stal sa nositeľom veliteľskej hodnosti 
Radu Izabely Katolíckej Španielskeho kráľovstva, 
laureátom Pokála Andreja Hlinku Ústredia slovenského 
katolíckeho študentstva (ÚSKŠ), laureátom Zlatej cyrilo-
metodskej medaily Ústredia slovenských katolíckych 
intelektuálov (ÚSKI), čestným členom Slovenského ústavu 
v Ríme, nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania 
Slovenskej republiky Pribinovho kríža I. triedy “za 
celoživotné dielo v oblasti boja Slovákov za štátnu 
samostatnosť”.  
Zomrel 19. mája 2005 a pochovaný je v jeho malebnej 
rodnej Krivej na Orave. 

Redakcia 
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Právny štát ako garant fungovania demokratickej 
spoločnosti 

 
      Korene právneho štátu siahajú do 
antickej politickej filozofie, do 
obdobia úvah o štáte. „Pri zrode 
právneho štátu stojí bohyňa 
Spravodlivosti so zaviazanými 
očami, s mečom a váhami v rukách“ , 
čo predstavuje jednotu moci a práva. 
Právny štát vychádza z gréckej 
naturalistickej myšlienky nomos 

despotes, z predstavy vlády práva. Gréci chápali zákon ako 
súčasť prírody a podľa nich zákon panoval nad každým, aj 
nad panovníkom. Zákon bol považovaný za súčasť 
vesmíru. Pramene o formovaní koncepcie právneho štátu 
nájdeme v dielach starovekých mysliteľov. Myšlienku o 
tom, že štátnosť je možná len tam, kde vládnu zákony, 
rozvíjali myslitelia ako Cicero, Platón v diele Zákony a 
Aristoteles v diele Etika Nikomachova a Politika. 
    Veľký krok vpred v teórii právneho štátu dosiahol 
významný rímsky filozof Cicero. Vyslovil názor, že „za 
zákony možno považovať iba tie normy, ktoré neprotirečia 
spravodlivosti, a že zákon sa musí vzťahovať na všetkých“.               
      Podľa Platóna zákon bol „neobmedzeným pánom nad 
vládcami, a vládcovia sú len poslušnými poddanými v 
službách zákona“ ( Platón 1961). Ďalej pokračuje „vidím 
zánik toho štátu, v ktorom zákon nemá silu a podlieha 
niečej moci. Tam, kde je zákon vládcom nad vladármi a 
oni sú jeho otrokmi, tam vidím spásu pre štát a všetky 
blahá, aké len môžu bohovia darovať štátu“ Platón 
rozlišoval dva druhy štátneho zriadenia, pri jednom stoja 
najvyššie vládcovia, pri druhom zákon stojí nad vládcami. 
      Aristoteles, Platónov žiak ,právo považoval za garanta 
zákonnosti a rovnosti (to nomimom kai to ison) a zákon 
považuje za výsostný produkt rozumu. Aristoteles 
klasifikoval štáty podľa ich cieľa. Podľa neho správne štáty 
sú také, ktorým cieľom je dosiahnuť blaho pre svojich 
občanov. Vo svojich dielach píše, že tam kde neexistuje 
moc zákona, tam ani štátne zriadenie neexistuje. Je to „štát, 
kde štátna moc sama seba obmedzuje, vopred danými, 
všeobecne záväznými pravidlami platiacimi bez výnimky 
pre každého. Štátne orgány tohto štátu môžu konať len to, 
čo im dovoľuje zákon. Občania môžu robiť všetko, čo im 
zákon nezakazuje. Majú teda istotu, že moc nebude 
zasahovať do ustálených právnych vzťahov 
neočakávanými a nepredvídateľnými zásahmi.“ (kolektív 
autorov, 1997).  
      Demokratický právny štát tvorí veľké množstvo 
navzájom sa podmieňujúcich princípov.  
      Z toho môžeme vyvodiť, že základnou myšlienkou 
právneho štátu je diferencovanie vzťahu k právu zo strany 
štátu a jeho orgánov a zo strany občanov. 

      Zákonnosť a ústavnosť patria medzi najdôležitejšie 
znaky právneho štátu. Môžeme konštatovať, že ústavnosť 
je jadrom zákonnosti. Tento princíp spočíva v presnom 
vymedzení právomoci štátnych orgánov a stanovuje postup 
a prostriedky orgánov pri výkone štátnej správy. Viazanosť 
štátu vlastným právom je základom právneho štátu, čo 
reguluje prostriedky moci štátu a obmedzuje ich použitie. 
Zákonnosť a ústavnosť by mali byť univerzálnymi 
metódami štátnej činnosti v demokratických štátoch. 
      Ústavnosť možno vymedziť z formálneho ako aj z 
materiálneho hľadiska. Z formálneho hľadiska ústavnosť 
znamená dodržiavanie ústavy, ústavných zákonov, ako aj 
medzinárodných zmlúv. Z materiálneho hľadiska 
ústavnosť charakterizujeme ako „právo na ústavu, ktorá 
zabezpečí základné práva a slobody a zakotví 
demokratickú štruktúru štátnej moci, ale tiež právo na 
nemeniteľnosť demokratických ústavných princípov. 
Ústavnosť je jadrom zákonnosti, najmä jej zásada 
všeobecnej viazanosti všetkých platným právom a zásada 
postupu štátnych orgánov a štátnych inštitúcií na základe 
zákona“. 
      Štátna moc je v demokratických štátoch vždy rozdelená 
medzi zákonodarnú moc, výkonnú moc a súdnu moc. Je to 
tak v parlamentnej monarchii , v parlamentnej republike 
ale aj v prezidentskej republike. Deľba moci je princípom 
demokracie, a preto je charakteristická pre všetky 
demokratické formy vlády. „Deľba moci je 
nevyhnutnosťou každej organizácie, ako aj štátneho 
systému. Vyplýva z deľby práce a funkcií, a aj sama o sebe 
podporuje slobodu. Medzi subjektmi má zvláštne 
postavenie štát, ktorý aj v demokratických krajinách 
predstavuje moci najvýznamnejšiu mocenskú organizáciu. 
Štát sústreďuje podstatnú politickú, vojenskú a 
ekonomickú moc“. 
      Teóriu deľby moci v Spojených štátoch vypracovali 
autori Vyhlásenia nezávislosti (1776): Thomas Jefferson 
(1743-1826) a Benjamin Franklin (1706-1790). Tvorcovia 
americkej ústavy sa zišli v r. 1787 vo Filadelfii. K teórii 
deľby moci osobitne prispeli Alexander Hamilton (1755-
1804), James Madison (1751-1836) a John Jaye (1745-
1829), ktorí svoje názory na ústavu zverejňovali pod 
názvom Listy federalistov. V ústavnej podobe našla teória 
deľby moci svoje najjasnejšie vyjadrenie v americkom 
konštitucionalizme, v prezidentskej forme vlády. 
Formulovaná je napr. vo Virginskej ústave z roku 1776 
nasledovne: „Legislatívne, exekutívne a súdne právomoci 
musia byť oddelené a rozlišované, aby žiadny výkon jednej 
si neprisvojovala druhá aby žiadna osoba nevykonávala 
viac ako jednu z nich v rovnakom čase“. 
      Podstatou teórie deľby moci je zabezpečenie 
rovnováhy všetkých troch mocí, a to zákonodarnej moci, 
výkonnej moci a súdnictva. Len vtedy, keď žiadna z mocí 
nemá dominantné postavenie, môže sa účinne vzájomne 
kontrolovať. 
 

PhDr. Darina Kubíčková 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FSV 

Mladí a veda 
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        Začiatkom augusta 2012 sa náš 
kolega, činorodý člen Rady SES-
NEZES Ing. Ondrej Barič, PhD., 
dožíva 60-tých narodenín. Po 
skončení štúdia na 
Chemickotechnologickej fakulte 
Slovenskej vysokej školy technickej 
v Bratislave, špecializácie ekonomika 
a riadenie chemického 

a potravinárskeho priemyslu, nastúpil v roku 1975 do 
podniku Slovnaft Bratislava. Bystro sa zorientoval 
v ekonomických činnostiach veľkého podniku, pomerne 
skoro sa stal vedúcim  oddelenia a dostalo sa mu ocenenia 
najlepší pracovník podniku.  
      Činnosť Ing. Bariča v Slovnafte nezostala bez 
povšimnutia – už v roku 1984 dostáva a využíva ponuku 
pracovať na vtedajšom Ministerstvo priemyslu SR, 
neskoršom Ministerstve hospodárstva SR, kde vo funkcii 
riaditeľa odboru pôsobil takmer desať rokov. Súbežne 
spolupracoval na riešení ekonomických výskumných úloh 
v Ústave ekonomiky a riadenia priemyslu – ÚERP. 
Po vytváraní komerčného bankovníctva v SR prešiel 
pracovať do Investičnej a rozvojovej banky v Bratislave, 
kde úspešne zastával vedúce pozície. Nadobudnuté 
poznatky využil neskôr v práci v Národnej banke 
Slovenska na úseku guvernéra ako bankový expert. 
V posledných rokoch svoje doterajšie dlhoročné bohaté 
praktické skúsenosti využíva aj vo výskumnej činnosti. 
Najprv na Ekonomickej univerzite v Bratislave ako vedúci 
sekcie v Národnom centre európskych a globálnych štúdii 
SR. V súčasnosti je vedeckým tajomníkom na Vysokej 
škole ekonómie manažmentu a verejnej správy v Bratislave 
v Inštitúte európskych, národných a globálnych štúdii. Aj 
v tejto výskumnej oblasti sa prezentuje širokou 
publikačnou činnosťou v odborných časopisoch a 
monografiách.  
      Aktívne sa podieľa na činnosti Slovenskej ekonomickej 
spoločnosti. Či už ako predseda revíznej komisie 
a v súčasnosti ako člen Rady SES-NEZES. Vo svojich 
častých komentároch a stanoviskách v našom vedecko-
odbornom časopise Siločiary sa vyjadruje k dôležitým 
národohospodárskym otázkam Slovenska, ale aj 
medzinárodných vzťahov,  najmä v rámci Európskej únie. 
S osobitným dôrazom na problematiku využívania 
eurofondov. Celkove možno mladistvého jubilanta Ing. 
Bariča charakterizovať ako tvorivú osobnosť, ktorá  

zreteľne  prekračuje hranicu toho, čo tvorí základ jeho 
pracovných povinností.  
      Do jeho ďalšej pracovnej činnosti mu želáme ešte veľa 
tvorivých nápadov, veľa zdravia a osobných úspechov. 
 

Rada SES-NEZES. 
 

 
 
 

Nové prvky v manažmente európskej bezpečnosti 
 (2.časť) 

 
      Poukázali sme na skutočnosť, že 
bezpečnosť je jedným zo základných 
záujmov na európskom kontinente. 
EÚ sa v dostupných dokumentoch 
zaviazala, že v záujme ochrany 
bezpečnosti bude využívať všetok 
svoj politický, ekonomický, 
diplomatický, vedecko-technický 
i vojenský potenciál a bude sa pri tom 
pridŕžať nasledovných zásad: 
- suverenity pri zaručení vlastnej bezpečnosti 
- záväznosti dodržiavania medzinárodných noriem 
- nedeliteľnosti bezpečnosti 
- preventívneho pôsobenia 
- primeranosti ozbrojených síl 
- demokratického riadenia a kontroly ozbrojených síl 
- komplexnosti a sústavnosti pri zaručovaní vnútornej 

bezpečnosti 
- právnej ochrany 
- ekologickej racionality 
- ochrany ekonomických záujmov jednotlivca a štátu 
 
    Všetky prvky európskeho bezpečnostného manažmentu 
sú zložito štruktúrované, čo spôsobuje ich neprehľadnosť, 
ale aj istý obraz akoby chaotického usporiadania. Dôsledky 
zmien a implementácií nových prvkov manažmentu 
európskej bezpečnosti neprichádzajú dostatočne rýchlo 
a často sa v konkrétnom prejave nejavia dostatočne 
efektívne. Keď však zoberieme do úvahy problémy 
stability svetového bezpečnostného systému dá sa povedať, 
že európska bezpečnosť vykazuje isté rezervy. 
Problematike bezpečnosti by preto mala byť v súčasnosti 
venovaná zvýšená pozornosť.  
 

doc. PhDr. René Pawera, CSc 

Európska únia 

Jubileum 
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