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Významné odkazy októbrových 
dní slovenskej histórie 

   
          3. októbra 1762 sa v Slanici na 
Orave narodil v rodine šľachtica 
Juraja Bernoláka a Anny, rod. 
Timčákovej  prvý kodifikátor 
spisovnej slovenčiny Anton 

Bernolák. Bol mimoriadne nadaný. Študoval na Gymnáziu 
v Ružomberku (1774-1778), rétoriku, filozofiu a poetiku 
na Emerciáne v Bratislave, Štefaneu v Trnave, teológiu na 
Univerzite Pázmaneu vo Viedni a štúdiá zavŕšil v roku na 
generálnom seminári v Bratislave v r.1787. Po kaplánke v 
Čeklísi dnešnom Bernolákove pôsobil vo funkcii tajomníka 
arcibiskupského vikariátu v Trnave a od r. 1797 do svojej 
smrti 15. januára 1813 bol farárom v Nových Zámkoch. 
Okrem znalosti viacerých jazykov mal rozsiahle vedomosti 
zo všeobecných dejín, ekonomiky, medicíny, estetiky, 
hudby a politiky. To bol základ jeho erudovaného diela , 
ktoré vyústilo do vytvorenia prvej kodifikovanej 
slovenčiny, vychádzajúcej z trnavského nárečia  – 
bernolákovčiny. Hnutie bernolákovcov - Slovenské učené 
tovarišstvo, ktorého členmi boli významné osobnosti  
Jozef Ignác Bajza, Juraj Fándly,  Ján Hollý, Alexander 
Rudnay, neskôr skupina na čele s Martinom Hamuljakom, 
pôsobilo po celom Slovensku vyše 50 rokov. Tým 
vytvorilo predpoklady a podmienky pre druhú kodifikáciu 
slovenského jazyka, ktorú v roku 1843 v Hlbokom 
uskutočnili Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal 
Miloslav Hodža.Z rozsiahleho Bernolákovho diela v 
jazykovednej oblasti najvýznamnejším je nesporne 
rozsiahly 6-dielny slovník Slowár Slowenskí, Česko-
Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, Mal byť normotvornou 
príručkou slovnej zásoby. Vydal ho však až po 
Bernolákovej smrti kanonik Juraj Palkovič v Budíne.  
Zomrel 15. januára 1813v Nových Zámkoch. Meno 
Bernolák vo vesmíre nesie jedna planétka (13916). 
           Šiesty október 1938 je významným medzníkom 
v novodobej histórii Slovenska a Slovákov. Jeho 
významnosť možno charakterizovať rôzne. Ale podstata 
spočíva vo výnimočnej zhode, ku ktorej v ten deň roku 
1938 v Žiline dospeli rozhodujúce politické strany a 
skupiny Slovenska. Ich predstavitelia doformulovali 
a podpísali významnú Žilinskú dohodu o požiadavke 
politickej autonómie Slovenska. Tým sa fakticky združili 
na iniciatíve Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, aby sa 
presadil zákon o decentralizácii zákonnej a výkonnej moci 
vo vtedajšej ČSR. Fakticky vtedy  išlo len o napĺňanie 
dávnejších dohôd medzi Slovákmi a Čechmi, o oneskorenú 
realizáciu Clevelandskej a Pittsburghskej dohody. A je 
treba oceniť tú skutočnosť, že vtedajšia vláda ČSR  
generála Jana Syrového Žilinskú dohodu akceptovala. 
Dokonca toho istého dňa telegraficky vymenovala 

poslanca a úradujúceho podpredsedu HSĽS Dr. Jozefa Tisu 
za ministra pre správu Slovenska. 

Hneď  7. októbra 1938 bola vymenovaná 5-členná 
slovenská krajinská autonómna vláda. 

Následne bola slovenská politická autonómia 
potvrdená aj legislatívne - ústavným zákonom z 22. 
novembra 1938. Bol zavedený/obnovený oficiálny názov 
štátu Česko - Slovensko. 

Týmito krokmi a aktmi sa - po 20 rokoch, plných 
boja za rovnoprávne postavenie Slovákov v spoločnom 
štáte  – dospelo k stavu, že Slovensko mohlo utvoriť  
vlastný snem, uzákoniť slovenčinu ako úradný jazyk , mať 
vlastnú administratívu a vlastné súdy.  
 28. októbra 1918  Národný výbor česko-slovenský 
v Prahe prevzal moc a prijal prvý zákon, ktorým bola 
vyhlásená Československá republika.  

30. októbra 1918 bola v Turčianskom Svätom 
Martine oficiálne ustanovená Slovenská národná rada, 
ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa, ktorou sa 
Slovensko pripojilo k samostatnému československému 
štátu. Bol to nesporne opodstatnený  počin na záchranu 
a lepšie podmienky rozvoja tak českého národa ako aj 
národa slovenského. Dôvera a ústupčivosť zo slovenskej 
strany, keď neodmietla  kategoricky formuláciu  a potom 
presadzovanie tézy o jednom –československom národe 
(hoci jednotlivci protestovali) sa vypomstila a stála nás 
veľa obetí. Materiálnych i duchovných.  

Pripomínanie obsahu a významu týchto dvoch 
októbrových dní má stále veľký význam. Pre všetkých 
slovenských občanov, ale najmä pre mladšie generácie 
a osobitne pre slovenskú mládež. Lebo doteraz nezriedka 
z našich médií, ale i literatúry a aj učebníc a v škole sa 
stretáva s nostalgiou a reliktami čechoslovakizmu. 
Nad idealizáciou tatíčkomasarykovskej republiky sa 
usmievajú a aj vysmievajú i mnohí občania a významné 
a fundované osobnosti dnes už tiež samostatnej Českej 
republiky. A rovnako je neopodstatnený nárek za 
povojnovým spoločným žitím najprv obnovenej ČSR, 
potom ČSSR a nakoniec federácie. Pokojné rozdelenie 
(hoci s veľkými stratami Slovenska) sa stalo 
obdivuhodným príkladom pre celý svet. Zaznelo to aj na 
mnohých medzinárodných fórach. Radi to prízvukovali 
indickí predstavitelia, vrátane prezidenta R.K Narajana, 
ktorý úlohu na tomto príkladnom počine pripisoval  
svetoznámej osobnosti - Alexandrovi Dubčekovi, ktorého 
bez zaváhania priradil na roveň Mahatmu Gándhiho. 

 Takmer dve desaťročia samostatného 
a pozitívneho  vývoja obidvoch rečovo blízkych národov 
potvrdilo aj ono nespisovné, úsmevné,  že „i když  jme 
bratři, naše kapsy nejsou sestry“. Ale pripomínanie si 
poučení z týchto dejinných zlomov má veľký význam aj 
pre budúcnosť. Tak Slovákov ako Čechov. Aby sme si 
vedeli navzájom pomáhať a podporovať sa ako rovný 
s rovným. Aby sme nepodliehali mocenským, či na druhej 
strane chytráckym subverzným  chúťkam skupín 
a jednotlivcov  v ekonomickej, spoločenskej a  
medzinárodnej oblasti. Najmä zo slovenskej strany by 
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vládnuce garnitúry mali brať do úvahy nespornú vôľu  
väčšiny Slovákov, ktorú sme už v úvodných vystúpeniach 
Nezávislého združenia ekonómov Slovenska požadovali:   
reciprocitu v medzinárodných vzťahoch. Bez výnimky.  
Ústupky silnejúcim čechoslovakistickým tlakom 
v ekonomickej, kultúrnej a iných oblastiach by nás 
nepochybne mohli priviesť  opäť ku veľkým stratám! Aby 
k tomu nedošlo, je najvyšší čas združených aktivít 
všetkých vrstiev slovenského národa. Predovšetkým však 
inteligencie. 

Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 
 

 
 
 

Príprava rozpočtu Európskej únie na programové 
obdobie 2014-2020 

 
Európska komisia predstavila návrh 
rozpočtového rámca EÚ pre obdobie 
2014 – 2020, na úrovni 1,025 bilióna 
eur.  Tento fakt okamžite postavil 
proti sebe dve skupiny krajín. 
Priateľov lepšieho využívania 
finančných prostriedkov a priateľov 
kohézie. Prvý blok presadzujúci nižší 
rozpočet tvrdí, že netreba míňať viac, 

ale lepšie. Návrh Komisie by sa podľa nich mal znížiť 
o 100 až 200 miliárd eur. Druhá prokohézne orientovaná 
skupina, vrátane Slovenska, kladie dôraz na to, aby miera 
výdavkov na kohéznu politiku ostala rovnaká ako navrhla 
Európska Komisia.  
V Bratislave sa na krátkom summite z iniciatívy nášho 
predsedu vlády 5. októbra zišli predstavitelia priateľov 
kohézie. Rokovania o rozpočte na budúce programové 
obdobie 2014-2020 vstupujú pod cyperským 
predsedníctvom do rozhodujúcej fázy. Cieľom summitu 
bolo preto vytvoriť tlak na prebiehajúce rokovania. Lídri 
15 členských štátov EÚ a Chorvátska podpísali spoločnú 
deklaráciu, v ktorej podporili návrh Európskej komisie 
budúceho viacročného finančného rámca. K podpore 
deklarácie sa pridali tiež predseda EK a predseda 
Európskeho parlamentu. Na summite malo až 11 štátov 
zastúpenie v podobe predsedu vlády. Okrem predsedu 
Komisie a predsedu Európskeho parlamentu sa summitu 
zúčastnil aj podpredseda EK Maroš Šefčovič a komisár pre 
finančný program a rozpočet Janusz Lewandowski.  
Takúto iniciatívu možno len uvítať, hneď ale v princípe 
vzniká protiotázka, využívajú sa prostriedky zo 
štrukturálnych fondov a kohézneho fondu dostatočne a 
účinne? Tu môžu krajiny zo skupiny priateľov kohézie a 
zvlášť Slovensko ťahať za krátky koniec, lebo tu majú 
viditeľne nedostatky. Ako dôkaz môžeme využiť hneď 
následne o päť dni Vládou SR schválený materiál, ktorý 
bol zobraný na vedomie bez konkrétnych záverov 
a opatrení: “Správa o implementácii a čerpaní 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci v rámci 

operačných programov Národného strategického 
referenčného rámca za obdobie od 1. 1. 2012 do 30. 6. 
2012”  je čerpanie ŠF z čiastky 11, 498 mld € v percentách 
len na mizivých 31,11 %. Pri tom doba čerpania 
predstavuje päť rokov.  
Prostriedky ŠF sa teda určite nestali na Slovensku 
prostriedkom na prekonávanie hospodárskej krízy, ako 
vyzývala EÚ.  V oblastiach kľúčových pre rozvoj 
vedomostnej ekonomiky je čerpanie ešte menej a to 
v Operačnom programe (OP) vzdelávaní len 16,08%,(zo 
stanovenej čiastky. 617 801 578€.)  v OP výskum a vývoj 
26,50 %. (zo stanovenej čiastky 1 209 415 373€).  
Nepriaznivé čerpanie ŠF bolo a je dlhodobejšie Slovensku 
vytýkané aj zo strany EÚ. Poukazuje na to aj táto 
významná akcia. Na konferencii "Vedomostná spoločnosť 
v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“, ktorá sa konala pod 
záštitou Úradu vlády SR a Ministerstva školstva SR 
3.4.2009 Janez Potočník, ktorý sa zúčastnil ako komisár 
EÚ pre danú oblasť povedal „Slovensko napriek tomu, že 
vstúpilo do EÚ v máji 2004 nevyužilo úplne svoj vedecký 
potenciál. V roku 2002 sme sa v Európskej únii zaviazali, 
že do r. 2010 pôjdu v priemere 3 percentá z HDP na 
investície pre výskum a vývoj. To samozrejme neznamená, 
že všetky krajiny do roku 2010 túto úroveň aj dosiahnu, 
musia však urobiť čo najviac a rýchlejšie investovať do 
tejto oblasti. V súčasnosti sme v EÚ na úrovni 1,84 
percenta, čo je stále príliš málo. A držíme sa na nej už päť 
rokov. Neplatí to však pre Slovensko, kde podľa 
posledných štatistík, je investovanie do výskumu a vývoja 
0,46 percenta HDP, čo je porovnaní s ostatnými členskými 
krajinami EÚ nízke číslo,"  
Je  veľmi dôležite za danej situácie osobitne poukázať  na 
finančnú stránku podpory výskumu a vývoja, vzdelávania a 
inovácii. Vo vládnom materiály Národný program reforiem 
SR 2012 je kvantifikácia určitého nárastu financovania 
týchto oblasti priamo zo štátneho rozpočtu. Vôbec sa 
bližšie nepíše o podiele financovania súkromnej sféry, kde 
ako je známe je príspevok veľmi malý. Prakticky je len 
okrajová a vo všeobecnej polohe zmienka o slabom čerpaní 
prostriedkov zo  štrukturálnych fondov.  
Ani v praktickej realizácii resp. prijatých opatreniach vlády 
už dlhodobo neprichádza k zásadnej systémovej zmene 
čerpania ŠF, kde pridelene prostriedky z EÚ sú značného 
rozsahu. Pozrime sa podľa číselných faktov aká je priam 
katastrofálna situácia. Vývoj plánovaného čerpania ŠF 
z EÚ zahrnutých ako prostriedkov do ročných plánov 
štátneho rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu za 
posledných päť rokov 2007-2011 v percentuálnom 
vyjadrení zaznamenáva nasledovné čerpanie, teda výrazne 
nečerpanie : 87,8 ; 70,1 ; 57,4 a 49,2; a 60,75%. Aj 
súčasnosť, čerpanie ŠF za rok 2012  je veľmi nepriaznivá, 
keď k 15.10.2012 je podľa W stránky MF SR z ročného 
plánu 3 082 986 € vyčerpaných len 1 318 194 € čo 
predstavuje krátko pred koncom roka len 42,75%.  
Treba hovoriť predovšetkým o manažovaní eurofondov. Je 
to veľmi dôležitý faktor zvlášť, keď sa nedosahujú dobré 
výsledky. Ministerstva, ako riadiace orgány si zvýšili 
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výrazne na základe vládneho uznesenia z roka 2007 počty 
úradníkov pre ŠF v záujme ich vyčerpania. Finančné 
odmeňovanie sa postupne zvyšovalo viac,  ako u ostatných 
ministerských pracovníkov a je teraz zreteľne vyššie. 
Z toho vyplýva, že problém nízkej efektívnosti využívania 
ŠF je treba primárne hľadať, ako už bolo naznačené 
v nedostatočnej riadiacej a koordinačnej práci vedúcich 
pracovníkov pracujúcich so štrukturálnymi fondmi, ale aj 
vo vedení ministerstiev vo vzťahu k týmto vedúcim 
pracovníkom a danej problematike. Možno povedať, že ide 
o nedostatočnú kontrolnú činnosť.  
Dávno z úrovne vlády mala byť vykonaná kontrola resp. 
audit pôsobenia systémov implementácie, personálneho 
obsadenia a hmotnej zainteresovanosti pracovníkov 
pracujúcich so štrukturálnymi fondmi na ministerstvách 
a ich implementačných agentúrach a prijať príslušne 
rozhodnutie s cieľom efektívne využívať prostriedky zo 
ŠF.  
Pri konečnom schvaľovaní rozpočtu na programové 
obdobie 2014-2020 môžu zohrať uvádzané nepriaznivé 
skutočnosti v čerpaní prostriedkov z európskych fondov 
významnú úlohu. Ak niekto dlhodobo nevyužíva schválené 
prostriedky, v akej miere ich vlastne potrebuje? 
 

Ing. Ondrej Barič, PhD.  
Inštitút európskych, národných a globálnych štúdii 

VŠEMVS 
  

 
 

Slovenský dôchodkový systém vývoj a súčasnosť 
 

         Cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja spoločnosti je zabezpečiť 
životné potreby pre aktívne 
obyvateľstvo, ale aj pre tých 
v neproduktívnom veku. Ide o mladú 
generáciu a o tých, ktorí svojou 
produktívnou prácou pripravili 
podmienky pre rozvoj súčasnej 
aktívnej generácie. Tento životný 

kolobeh sa opakuje od nepamäti. V súčasnej dobe by malo 
zabezpečovať dôstojnú starobu dôchodkové zabezpečenie. 
        Základným pilierom dôchodkového zabezpečenia je 
Ústava Slovenskej republiky, ktorá v čl. 39 zaradzuje 
medzi základné práva a slobody každého občana SR právo 
na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri 
nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. V treťom 
odseku odkazuje na zákon, ktorý má stanoviť podrobnosti. 
Avšak žiadny zo zákonov neobsahuje legálnu definíciu 
pojmu „primeranosť“. Či túto primeranosť treba 
posudzovať individuálne, t.j. podľa predchádzajúceho 
príjmu jednotlivca alebo vo všeobecnom merítku, t.j. podľa 
priemerného zárobku obyvateľstva, alebo podľa 
ekonomickej únosnosti inštitúcii, ktoré zabezpečujú tieto 
sociálne práva. 

        Dôchodkové zabezpečenie tvorilo jednu zo 
základných častí sociálneho zabezpečenia, ktoré v celom 
rozsahu upravoval jediný zákon – zákon č. 100/1988 Zb. 
o sociálnom zabezpečení (ZSZ).1 Dnes je oblasť 
dôchodkového poistenia upravená osobitnými zákonmi, a 
to zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, 
zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení 
policajtov a vojakov, zákonom č. 43/2004 Z. z. 
o starobnom dôchodkovom sporení a zákonom č. 650/2004 
Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení. 
        Medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa otázkami 
dôchodkového zabezpečenia sú napr. Dohovor 
Medzinárodnej organizácie práce /ďalej len Doh. MOP/ 
o povinnom invalidnom poistení osôb zamestnaných 
v priemyselných a obchodných podnikoch, v slobodných 
povolaniach a pracovníkov pracujúcich na objednávku 
(zmluvní dodávatelia prác) a domáceho služobníctva č. 37 
z r. 1933, Doh. MOP o povinnom invalidnom poistení osôb 
zamestnaných v poľnohospodárskych podnikoch č. 38 z r. 
1933, Doh. MOP o povinnom poistení vdov a sirôt po 
osobách zamestnaných v priemyselných a obchodných 
podnikoch, v slobodných povolaniach a po pracovníkoch 
pracujúcich na objednávku a po domácom služobníctve č. 
39 z r. 1933, Doh. MOP o povinnom poistení vdov a sirôt 
po osobách zamestnaných v poľnohospodárskych 
podnikoch č. 40 z r. 1933, Doh. MOP o minimálnych 
normách v sociálnom zabezpečení č. 102 z r. 1952, Doh. 
MOP o invalidných dávkach, o dávkach v starobnom veku 
a o dávkach pozostalým č. 128 z r. 1967, Európska 
sociálna charta z r. 1996, Európsky zákonník sociálneho 
zabezpečenia z r. 1964 a iné. Na úrovni EÚ je to napr. 
Charta základných sociálnych práv pracovníkov ES z r. 
1989. Medzi dvojstranné zmluvy o sociálnom zabezpečení 
môžeme zaradiť napr. zmluvu medzi SR a Českou rep., 
medzi SR a Nemeckom a iné. 
         Cieľom dôchodkového poistenia je zabezpečenie 
dostatočných finančných prostriedkov fyzickej osoby na 
pokrytie jej základných životných potrieb tak, aby mohla 
žiť dôstojným životom, a to v prípade, že v budúcnosti 
nastanú určité skutočnosti dlhodobého charakteru – 
staroba, úmrtie živiteľa, pokles alebo úplná strata 
pracovnej schopnosti. Ide o situácie, v ktorých si 
jednotlivci nedokážu vlastnou pracovnou činnosťou 
zabezpečiť potrebný príjem resp. sama spoločnosť to už od 
nich nevyžaduje. Na ich základe vznikajú právne vzťahy 
medzi občanom, štátom a príslušnou inštitúciou, ktorá 
realizuje hmotné zabezpečenie občana.2  
        Účelom dôchodkového sporenia je zabezpečiť vyššiu 
životnú úroveň ako základný dôchodkový systém . 

                                                           
1ZSZ upravoval ešte sociálnu starostlivosť, nemocenské zabezpečenie 
samostatne zárobkovo činných osôb a zabezpečenie občanov 
vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu 
a členov ich rodín štátnymi dávkami. (KRÁĽOVIČ, Š. Všetko 
o dôchodkoch. BA: ODBORÁRSKE SPEKTRUM, 1995. 1 s. ISBN 80-
88691-09-5) 
2 MATLÁK, J. a kol. Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Aleš 
Čeněk, 2009. 131 s. 

Rezervované pre makroekonomiku 

4 ....Makroekonomika 10/12 



       Ako sme na tom v súčasnosti? Veľkosť finančných 
prostriedkov poskytovaných na dôchodky sa odvíja od 
demografického vývoja obyvateľstva a od ekonomickej 
sily štátu.  
            Demografický vývoj obyvateľstva SR je faktor, 
ktorý významnou mierou ovplyvňuje stav a budúci vývoj 
systému dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. 
Demografický vývoj ovplyvňuje výšku vyplácaných 
dôchodkových dávok, výšku príspevkov ako aj vek 
odchodu do dôchodku. Demografické správanie sa 
obyvateľstva je odrazom vývoja pôrodnosti (fertilita) 
a úmrtnosti (mortalita), ktoré spolu určujú vekovú 
štruktúru obyvateľstva, ale aj odrazom vývoja migrácie3. 
      Pretrvávajúci pokles počtu novonarodených detí 
a zároveň medicínsky pokrok a technologický pokrok 
prispieva k postupnému predlžovaniu dĺžky života 
a nárastu počtu obyvateľov v dôchodkovom veku. 
 
 2002 2009 2010 2020 2030 2040 2050 

Stredná 

dĺžka 

života 

muži 

69,81 71,06 71,26 73,28 74,91 75,99 77,13 

Stredná 

dĺžka 

života  

ženy 

77,75 78,83 78,99 80,77 82,16 82,99 83,95 

Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do r. 2050, Výskumné demografické 
centrum SR 
 
VEK 2002 2009 2010 2020 2030 2040 2050 

0 - 17 
1 221 

656 

1 016 

703 

997 

456 

944 

490 

876 

435 

787 

502 

770 

490 

18 - 

44 

2 239 

778 

2 255 

953 

2 252 

974 

2 048 

787 

1 678 

101 

1 456 

177 

1 370 

926 

45 – 

64 

1 293 

771 

1 442 

317 

1 459 

902 

1 488 

018 

1 631 

935 

1 609 

760 

1 271 

850 

65 + 
623 

946 

681 

983 

690 

448 

935 

593 

1 153 

779 

1 285 

931 

1 466 

923 

 Zdroj: Prognóza vývoja obyvateľstva SR do r. 2050, Výskumné demografické 
centrum SR 
 
    Odchod do dôchodku spôsobuje prudký pokles príjmov. 
Odborný mesačník Sociálnej poisťovne/SP/ uvádza, že 
dôchodcovia  patria do skupiny obyvateľov, ktorí sú v SR 
najviac ohrození rizikom chudoby (10%).4 Podľa štatistiky, 
ktorú vypracovala SP bola k 31.1.2010 priemerná výška 
starobného dôchodku 350,34€ a priemerná mzda 
v hospodárstve SR 744,50€. Podiel priemernej výšky 
starobného dôchodku tak tvoril na priemernej mzde 
47,06%. V roku 2008 to bolo len 43,30%. 

                                                           
3 Ide o to koľko ľudí sa do krajiny prisťahuje a koľko sa vysťahuje. 
4 PALKOVIČ, K. Chudoba na Slovensku: Mýty a fakty. In Sociálne 
poistenie. ISSN 1337-9844, 2010, roč. XXXXII, č. 1, s.  

   Vzhľadom na uvedený demografický vývoj je málo 
pravdepodobné, že sa budú v budúcnosti poskytovať 
dôchodky v takej výške ako to určuje súčasný zákon 
o sociálnom poistení. Štát síce garantuje výšku dôchodku 
súčasným poberateľom, ale to, aké sa budú vyplácať 
v budúcnosti,  závisí od ekonomických možností Sociálnej 
poisťovne a štátu. Na zmenu výpočtu dôchodku stačí 
zmeniť zákon 
Súčasný model slovenského dôchodkového systému 
pozostáva z troch pilierov: 
 - z povinného dôchodkového poistenia, ktoré je upravené 

zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 
s účinnosťou od 1. januára 2004. Ide o tzv. I. pilier, ktorý 
je priebežne financovaný, dávkovo definovaný 
a vykonávaný Sociálnou poisťovňou5 

 - z povinného starobného sporenia, ktoré je upravené 
zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom 
sporení s účinnosťou od 1. januára 2005. Ide o tzv. II. 
pilier, ktorý je financovaný prostredníctvom 
kapitalizácie, príspevkovo definovaný a vykonávaný 
dôchodkovými správcovskými spoločnosťami6 

 - z dobrovoľného doplnkového dôchodkového poistenia, 
ktoré je upravené zákonom č. 650/2004 Z.z. 
o doplnkovom dôchodkovom sporení. Ide o tzv. III. 
pilier, ktorý je financovaný prostredníctvom 
kapitalizácie, príspevkovo definovaný a vykonávaný 
doplnkovými správcovskými spoločnosťami7. 

Ing. František Vojtech, PhD. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

 Fakulta sociálnych vied 
 
 
 

 
Makroekonomické východiská dlhu rozvojových krajín 

(1. časť) 
 
Typickým problémom rozvojových 
krajín je ich zadlženosť. 
S výnimkou menších fluktuácií, od 
nástupu prvých ropných cenových 
šokov v r. 1973 možno sledovať  
stúpajúci trend verejného 
a medzinárodného dlhu 
v rozvojových krajinách.  
Jeden z kardinálnych dôvodov, prečo sú rozvojové krajiny 
                                                           
5 SP bola zriadená zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. 
6 Na základe § 47 ZSDS sa DSS rozumie akciová spoločnosť so sídlom 
na území SR, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa DF na 
vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona 
o starobnom dôchodkovom sporení. Povolenie na jej vznik a činnosť 
udeľuje NBS. 
7 Podľa § 22 ods. 1 ZDDS je doplnková dôchodková spoločnosť akciová 
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom 
činnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na 
účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia, a to na základe 
povolenia na vznik a činnosť  doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
udeleného Národnou bankou Slovenska. 
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nútené hľadať zdroje v zahraničí, úzko súvisí s výrazným 
nedostatkom úspor na financovanie domácich investícií, 
predovšetkým preto, lebo spomínané regióny nemajú 
dostatočné príjmy. Medzery medzi domácimi úsporami 
a investíciami tieto regióny preto kryjú príjmami zo 
zahraničia (Tiruneh, 2009).  
Krajiny sa dostanú do vonkajšej nerovnováhy buď preto, 
lebo úspory privátneho sektora sú nižšie ako investície, 
alebo spotreba vyššia ako úspory, resp. vládny sektor má 
vyššie výdavky ako príjmy. Špecifickou charakteristikou 
rozvojových krajín je, že sú výrazne chudobnejšie 
a medzera medzi úsporami a investíciami má dlhodobý 
charakter. Druhý aspekt odlišnosti spočíva v spôsobe 
financovania vzniknutých nerovnováh, ktorý je v prípade 
rozvojových ekonomík veľmi zdĺhavý a náročný. 
Charakteristika interného a externého dlhu 
Je potrebné rozlišovať (interný) verejný dlh a externý dlh. 
 Interný verejný dlh je akumulovaný dlh, denominovaný 
v domácej mene, vlády voči obyvateľom krajiny. Externý 
dlh je akumulovaný dlh vlády voči zahraničným 
inštitúciám – zahraničným bankám, vládnym agentúram, 
medzinárodným organizáciám ako napr. MMF a podobne. 
Kým požičanie z externých zdrojov zvyšuje zdroje krajiny, 
domáce pôžičky sú len transferom zdrojov v rámci krajiny 
(Keynes, 1929). 
V nízko príjmových krajinách akumulácia domáceho dlhu 
môže byť spôsobená nedostatkom zahraničnej pomoci 
alebo paradoxne aj jej vysokým podielom. Krajiny sa 
ocitnú v rozpočtovom deficite a emitujú domáci dlh 
pretože podľa štandardných odporúčaní medzinárodných 
finančných inštitúcií by mali limitovať pôžičky z externých 
zdrojov pri komerčnej úrokovej miere. Navýšenie 
domáceho dlhu z dôvodu rozsiahlej zahraničnej pomoci je 
pomerne frekventované (Panizza, 2008). 
Externý dlh je obyčajne denominovaný a splácaný v cudzej 
mene. Zameriava sa na krajinu a legislatívu veriteľa. Hoci 
platby úrokov z týchto dlhov ako percento z exportu sa vo 
väčšine vážne zadlžených krajín znižujú, pre nízko 
príjmové krajiny toto bremeno rastie. Splácanie dlhu vo 
voľne vymeniteľnej mene si vyžaduje prebytok obchodnej 
bilancie, čo môže byť pre chudobné rozvojové krajiny 
problém. To však neznamená, že rozvojové krajiny by si 
nemali požičiavať z externých zdrojov. Ak domáca 
produktivita týchto úverov prevýši náklady dlhu, požičanie 
kapitálu je výhodné. Krajiny môžu zvýšiť zásobu peňazí aj 
vydávaním dlhopisov na bankovom trhu. Excesívne 
požičiavanie vlády úzko konkuruje s investíciami 
privátneho sektora. Nárast vládneho dlhu preto zvýši 
úrokové miery a zvýši náklady na zdroje pre privátny 
sektor. V ekonomike, kde úrokové miery sú kontrolované, 
toto spôsobí, že viac dostupných zdrojov by zabrala vláda, 
na úkor súkromných investorov. Súkromné investície preto 
klesajú. Tento jav sa nazýva vytláčanie. Pri najväčšom 
extréme, pokles pôžičiek súkromného sektora je rovný 
nárastu pôžičiek vládneho sektora. 
Rozvojová krajina sa môže dostať do polohy „pasce 
vnútorného dlhu“, ak si musí požičať na splácanie úroku 

akumulovaného interného dlhu. Ba čo viac, vysoký vládny 
dlh redukuje schopnosť vlády požičiavať si na finančných 
trhoch. Ak vládne výdavky nemôžu byť výrazne 
redukované, potom sa vláda môže spoliehať na 
financovanie dlhu vytváraním peňazí a „monetizovaním“ 
časti naakumulovaného dlhu, čo sa však môže stať 
kritickým. Ak nárast peňažnej masy sa rovná vládnemu 
dlhu, tá sa stane endogénna, rozlíšenie medzi monetárnou 
a fiškálnou politikou sa zrúti, čo vyústi to vysokej inflácie 
(Jha, 1994). 
Aké opatrenia môžu byť prijaté na kontrolu vnútorného 
dlhu? Samozrejmou odpoveďou by bola kontrola vládnych 
výdavkov, hoci, toto nie je také jednoduché, ako to vyzerá. 
Redukovanie vládnych výdavkov môže znížiť reálny 
národný dôchodok a príjmy z daní a teda obnoviť dlhy. Vo 
väčšine rozvojových krajín, snaha o znižovanie vládnych 
výdavkov vyústila do náhlej a neočakávanej inflácie. 
Inflácia má efekt redukcie skutočnej hodnoty dlhu 
a redukovanie nákladov servisu dlhu, lebo reálne úrokové 
miery padajú tzv. Fisher-Mundell-Tobinovým efektom. 
Hoci, tento efekt môže znížiť alebo zvýšiť reálne úrokové 
miery. Dôležitý je tu moment prekvapenia – ak inflácia je 
očakávaná, veritelia znížia cenu dlhopisov, inak by 
nominálne úrokové miery rástli. V ekonomike, kde 
úrokové miery sú riadené, konkurencia stagnujúcim 
úsporám vzrastie.  
Je potrebné zdôrazniť, že vysoká miera zadlženosti znižuje 
hodnotenie ratingu krajín. Následne môže byť veľmi ťažké 
pre krajinu požičať si medzinárodne inak než za veľmi 
nevýhodných podmienok.  

(pokračovanie) 
Ing. Jolana Šubová 

externý doktorand EU, Fakulty medzinárodných vzťahov 
 
 
 
 
      Po skupine nositeľov Nobelovej ceny slovenského 
pôvodu alebo aktívneho vzťahu so Slovenskom prinášame 
naším čitateľom na pokračovanie portréty slovenských 
i zahraničných osobností, ktorých činy a výročia 

významným spôsobom prispeli 
k povzneseniu a rozvoju nášho národa 
a štátu, európskeho i svetového 
spoločenstva. 
      K tejto skupine zaiste patrí  významný 
slovenský právnik, politik, spisovateľ a 
prekladateľ JUDr. Vladimír Clementis. 

Túto výnimočnú, veľmi diferencovane ponímanú osobnosť 
slovenského i medzinárodného významu si pripomíname 
pri stodesiatom výročí jeho narodenia - 20. septembra 
1902 v  Tisovci a šesťdesiatom výročí jeho tragického 
konca - popravy v r. 1952 v Prahe,  si pripomenieme  3. 
decembra.  
 Dr. Clementis pochádzal zo šľachtického rodu 
Clementisovcov, ktorý získal svoje postavenie - armáles v 
roku 1651.  Jeho otec, skalický rodák, bol učiteľ na 
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evanjelickej škole v Tisovci, ktorú ako jedinú slovenskú 
školu v Tisovci navštevoval aj jeho syn Vladimír. 
Gymnaziálne osemročné štúdium Clementis začal v roku 
1913 a zavŕšil v rodisku svojho otca –  v Uhorskej Skalici. 
Už tu pocítil na vlastnej koži tvrdé maďarizačné snahy 
učiteľov, ktoré  v mladom študentovi zanechali  trvalé 
stopy. Vladimír aj v neskoršom veku spomínal na toto 
obdobie svojho života ako  na "roky strávené v 
nenávidenom ovzduší maďarskej strednej školy".   Malo to 
odraz aj na hodnotení jeho prospechu. Hoci Clementis bol 
celkove  dobrý študent, mal predsa trojku na vysvedčení 
opakovane – jedinú - z jazyka maďarského. 
 Po vzniku Česko-Slovenskej republiky v roku 
1918, v šiestej triede gymnázia Clementisa nadchýnal 
v štúdiu nástup českých namiesto maďarských profesorov. 
Tu, na Masarykovom   gymnáziu mu v závere štúdia 
spolužiak požičal niekoľko českých prekladov vtedy 
populárnej marxistickej literatúry. To zaujalo vnímavého 
Clementisa natoľko, že to  v podstate predurčilo jeho 
ďalšiu politickú kariéru a životnú dráhu i jej tragický 
záver.  
Počas štúdií na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v 
Prahe sa Clementis aktívne podieľal  na činnosti združenia 
slovenských študentov, v ktorom sa venovali štúdiu 
marxistickej filozofie a ruského umenia. Skupina začala v 
roku 1924 vydávať štvrťročník DAV (podľa začiatočných 
písmen krstných mien- Daniel Okáli, Andrej Sirácky, 
Vladimír Clementis) a celá skupina dostala názov davisti. 
Vedúcou osobnosťou tejto aktívnej skupiny sa stal 
fundovaný a razantný i kultivovaný Clementis. Aktivity 
v DAVe vyústili v  roku 1924 do jeho vstupu do KSČ. 
Po dokončení štúdií na bol  rokoch 1926 – 1930 
advokátnym koncipientom a  v rokoch 1931 – 1939 
pôsobil ako advokát v Bratislave. V rokoch 1935 – 1938 
bol poslancom Národného zhromaždenia ČSR. V tom čase 
dynamický Clementis vyvíjal popri poslaneckých 
aktivítách a publicistickej činnosti aj celý rad významných 
domácich aktivít aj medzinárodných podujatí pri 
nadväzovaní  kontaktov s významnými osobnosťami 
z kultúrneho aj politického prostredia. 
 Medzi najvýznamnejšie z nich patrili čulé vzťahy 
a spolupráca so svetoznámym ruským spisovateľom Iľjom 
Erenburgom. A najmä jeho osobná zásluha na návšteve    
jedného z najvýznamnejších vtedajších politikov tretieho 
sveta, ministerským predsedom Džavaharlalom Nehruom 
a jeho dcérou, neskôr tiež premiérkou Indie Indirou 
Ghándiovou v ČSR. 
Významným svedectvom o dôležitosti  návštevy týchto 
osobností v ČSR , vrátane Bratislavy v roku 1938 je aj 
pamätná tabuľa na rohu Sedlárskej ulice 
a Hviezdoslavovým námestím v Bratislave. Indovia na túto 
Clementisovu iniciatívu nezabúdajú. Pripomenul to  nielen  
indický prezident  Kočeril Narajanan, keď som mu v roku 
1998 odovzdával poverovacie listiny za  veľvyslanca 
Slovenskej republiky v Indii a ďalších 4 štátoch, ale 
rezonovalo to aj v médiách. A spravidla sa to pripomína pri 

návštevách vysokých predstaviteľov tak v Indii, ako aj 
v Slovenskej republike. 
V marci 1939 Dr. Clementis podľa rozhodnutia strany 
emigroval cez Poľsko a ZSSR do Paríža, odkiaľ mal odísť 
do Severnej Ameriky a rozvíjať činnosť pre KSČ medzi 
krajanmi v USA a Kanade.  Ale po uzavretí paktu 
Molotov-Ribbentropp v auguste 1939 Clementis  ešte v 
Paríži v prítomnosti Viliama Širokého, Bruna Köhlera a 
Jana Švermu kritizoval sovietsko-nemecký pakt. (To malo 
pre neho u samého Stalina neblahé dôsledky.) V októbri 
1939 sa spolupodieľal na vydaní memoranda slovenských 
politikov (Milan Hodža, Štefan Osuský, Ján Paulíny-Tóth) 
o postavení Slovenska v budúcom česko-slovenskom štáte. 
Po nemeckom útoku na Poľsko sa Francúzsko od 3. 
septembra 1939 nachádzalo vo vojnovom stave s 
Nemeckom a internovalo komunistických exulantov v 
zajateckých táboroch. Clementis bol zatknutý 11. októbra. 
V tejto situácii v novembri 1939 opätovne kritizoval 
sovietske vedenie v súvislosti so sovietskym útokom na 
Fínsko. V januári 1940 Clementis, aby sa dostal z tábora, 
vstúpil do československých jednotiek vo Francúzsku. 
Stranícke vedenie to v čase platnosti sovietsko - 
nemeckého paktu vyhodnotilo ako zradu a v apríli 1940 
poslalo z Moskvy rádiogram: Clementis vystúpil proti 
sovietsko-nemeckému paktu. Bol proti Sov. zväzu v otázke 
Fínska. Je prívržencom vojny anglo-francúzskeho 
imperializmu proti Nemecku. Presadzuje podriadenie našej 
strany Benešovi. Bol pre svoje nepriateľské stanovisko 
prepustený z väzenia vo Francúzsku. Pracuje teraz spolu s 
Hodžom a Osuským. Vylúčili sme ho zo strany. 
... Spolu so svojou jednotkou sa prepravil do Británie, kde 
ho spočiatku internovali, na intervenciu česko-slovenskej 
exilovej vlády ho prepustili. V rokoch 1941 až 1945 
pôsobil v londýnskom rozhlasovom vysielaní pre Česko-
Slovensko ako žurnalista a rozhlasový  hlásateľ pod 
menom Peter Hron. Používal aj iné pseudonymy.  V jeho 
kritických postrehoch silne rezonovali výhrady voči 
obnove slovenskej štátnosti vznikom  samostatnej 
Slovenskej republiky 14. marca 1939 a voči jej 
predstaviteľom. 
V roku 1945 bol Clementis znova prijatý do KSČ. Na IX. 
zjazde KSČ v roku 1949 bol zvolený za člena Ústredného 
výboru strany, kde pôsobil do roku 1951. V apríli 1945 sa 
stal štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných 
vecí, keď ministrom zahraničia bol Jan Masaryk. 
V septembri 1949 cestoval loďou do USA, kde sa ako 
vedúci čsl. delegácie zúčastnil na Valnom zhromaždení 
OSN. V tom čase v New-Yorku sa Clementis dozvedel o 
zatýkaní, ktoré začalo v Prahe a to aj na jeho ministerstve. 
C. L. Sulzberger v New York Times z 23. októbra 1949 
uverejnil článok o nebezpečenstve, ktoré Clementisovi po 
návrate domov hrozí. V podobnom zmysle referoval aj Le 
Mond 27. októbra.  
Clementis, napriek tak dôrazným varovaniam o hroziacom 
mu nebezpečenstve, sa rozhodol zavolať K. Gottwaldovi a  
vzhľadom na Sulzbergerov článok mu navrhol, aby za ním 
pocestovala jeho žena Lída Clementisová, ako dôkaz, že ju 
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nedržia, ako rukojemníčku. Gottwald súhlasil: Áno, 
najlepšia odpoveď, keď procese s Protištátnym 
sprisahaneckým centrom pod vedením Rudolfa Slánskeho 
pošleme tvoju paniu za tebou... Chytrácki zradcovia  ju aj 
poslali a - dôverčivý slovenský intelektuál – 
čechoslovakista Vladimír Clementis sa  spolu so ženou 
vrátili z New Yorku do Prahy, kde bol v januári 1951 
zatknutý. V roku 1952 bol, podobne ako ním ostro  
kritizovaný  prezident I. SR Dr. Jozef Tiso,  rodnou stranou 
zavrhnutý a odsúdený na smrť aj popravený. V súdnom 
procese nezavážili Clementisove  zanietené, odmietavé 
postoje voči Prvej SR a jej protagonistom počas jeho 
londýnskeho účinkovania, aby mu vymerali najvyšší trest. 
Paradoxne – ako slovenskému buržoáznemu 
nacionalistovi.  
Literárne dielo Dr. Clementisa  nie je rozsiahle, ale je 
pozornosti a  veľkej vnímavosti hodné. Pre jeho lásku, 
snahu a činy prospieť svojmu  národu, hoci ho, napriek 
svojmu intelektu a erudícii spravidla nevnímal 
plnohodnotne. K najvýznamnejším dielam V. Clementisa 
sa radí – Slovackaja literatura (uverejnené po rusky vo 
Vestníku inostrannoj literatury, 1930), najucelenejší obraz 
slovenskej literatúry a jej národnej 
špecifickosti; Panslavizmus kedysi a teraz 
(Československý výbor pre slovanskú vzájomnosť, Londýn 
1943; Medzi nami a Maďarmi (Londýn 1943)(Eko Konzult 
Brat. 2008 Ed. Ladislav Deák); Odkazy z Londýna, 
publicistické odkazy z rokov 1941 – 1942, keď bol 
komentátorom a hlásateľom československého vysielania v 
Londýne, Londýn 1947; Nedokončená kronika, Tatran, 
Bratislava 1989. 
V roku 1963 bol Dr. Vladimír Clementis  rehabilitovaný. 
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Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v zariadeniach 
sociálnych služieb ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov 

(1. časť) 
Systém rozvoja ľudských zdrojov 
v 21. storočí  prináša so sebou nové 
pohľady na prístupy, ktoré 
ovplyvňujú riadenie ľudí a úlohy 
personálnych útvarov aj 
v zariadeniach sociálnych služieb. 
Riadenie zamestnancov zahŕňa 
v sebe dva pojmy, ktorými sú 

riadenie ľudských zdrojov a riadenie ľudského kapitálu. 
Tieto dva pojmy vlastne nahradili termín personálne 

riadenie, ktoré i napriek tomuto rozdeleniu, ešte stále tvorí 
základy filozofie a praxe riadenia ľudí v zamestnaneckom 
pomere. Niekomu sa môže zdať, že pri uvedenom 
definovaní termínov ide iba o nejaké preumelkované 
vytváranie novej terminológie, ale v skutočnosti ide o to, 
že súčasné chápanie rozvoja ľudských zdrojov mení celú 
doterajšiu personálnu paradigmu založenú na 
administratívnych, právnych a ochranných službách 
zamestnancov na paradigmu, ktorej základy tvorí globálny 
manažment vertikálnej a horizontálnej integrácie ľudských 
zdrojov v súlade s poslaním a cieľmi zariadenia sociálnych 
služieb.  
Pod vertikálnou integráciou rozumieme zosúladenie 
stratégie rozvoja ľudských zdrojov s celkovým rozvojom 
zariadenia sociálnych služieb, pričom horizontálna 
integrácia predstavuje vzájomné  prepojenie  
a podporovanie všetkých útvarov a procesov, čím 
dochádza k výrazným synergickým efektom. 
Horizontálnou integráciou sa zabezpečuje aj využívanie 
intelektuálneho potenciálu zamestnancov v prospech  jej 
strategických cieľov.  
Medzi kľúčové trendy v rozvoji ľudských zdrojov pri 
prekonávaní súčasného nestabilného vývoja ekonomiky 
budú patriť investície do zvyšovania intelektuálneho 
kapitálu organizácie. 
Krízová situácia a z nej vyplývajúca nestabilita trhu práce 
si vyžaduje, aby  manažéri zariadení sociálnych služieb 
boli osobnosti, ktorých úlohou nie je len dodržiavanie 
reštrikcií ekonomických ukazovateľov prostredníctvom 
znižovania materiálnych výdavkov a redukcie mzdových 
nákladov, ale musia pochopiť, že zdrojom inovácií 
a prospešného fungovania  každého zariadenia sociálnych 
služieb je vklad do ľudského kapitálu ako kľúčovej 
ekonomickej sily a konkurencieschopnosti. Takéto 
chápanie a aplikácia novej paradigmy v našich 
podmienkach sa bude vytvárať dlhšiu dobu. Isté prvé 
pokusy môžeme vidieť aj v súčasnosti najmä v  
podnikateľskej sfére vo výrobnej oblasti, ale čo sa týka 
terciárnej sféry, pod ktorou chápeme poskytovanie služieb 
ako nehmotného produktu, je táto požiadavka zatiaľ 
v realizačnej priepasti. Tým, že zariadenia sociálnych 
služieb majú svoje špecifické poslanie v poskytovaní 
služieb môžeme konštatovať, že iba máloktoré z nich 
venujú pozornosť problematike rozvoja ľudských zdrojov 
v dnešnom ponímaní.  

pokračovanie 
PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 

Katedra sociálnych služieb, Fakulta sociálnych štúdií 
Vysoká škola v Sládkovičove 
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