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Cesty k obnove slovenskej 
samostatnosti. 

 
Pri úvahách o charaktere 

a význame novembrových dní (1989) 
sa nezriedka stretneme buď s jeho 
jednostranným velebením, alebo aj 
zatracovaním. Najmä ak sa 

porovnávajú otázky životných istôt, najmä mladých 
a seniorov, nezamestnanosti, školstva, zdravotníctva, 
rastúcich cien potravín, kriminality atď. Nemálo je aj 
takých, ktorí odmietajú o týchto otázkach vôbec 
diskutovať. Že to bolo režírované ŠTB a tí z toho ťažia 
dodnes. Myslím ale, že väčšina je nás takých, ktorí si 
uvedomujeme potrebu práve po dvoch desaťročiach triezvo 
posúdiť význam tých dní veľkého zvratu v postavení nášho 
národa a jeho štátnosti. S chladnou hlavou priznať chyby 
jednotlivcov, hnutí, strán, či celých vládnych garnitúr. Ale 
zároveň aj pozitíva, ktoré sa im podarilo dosiahnuť. Tým, 
ktorí konali, nie tým, ktorí sa iba viezli a spoza bučka 
kritizovali, či pripisovali si zásluhy iných, lebo aj to sa 
stáva. Nielen u nás – po celom svete od začiatku ľudského 
spoločenstva.  

V týchto súvislostiach sa  spravidla núkajú 
myšlienky rímskeho filozofa Cassiodora (6. stor. po Kr.), 
ktorý sa zamýšľal nad dôležitosťou poznania dejín svojho 
národa. A jeho poučné slová sú akoby šité pre nás, ktorých 
dejiny po strate našej samostatnosti zamlčiavali alebo 
upravovali iní, naši konkurenti: „ Vo dne v noci uvažuj o 
pamiatkach otcov, skúmaj počiatky svojho národa, sleduj 
deje a zápisky ,lebo ohavnou vecou by bolo, keby si chodil 
ako cudzinec po svojej vlasti“.  

V našom prípade si nám treba ceniť najmä to, že pri 
množstve obetí, ktoré priniesli Slováci doma a nemenej tak 
Slováci v zahraničí. Na viacerých kontinentoch, dávno 
pred Novembrom 89, ale aj po ňom. Naše školy by mali 
viesť mládež k sebavedomému vlastenectvu. A mali by 
poznať aj mená tých poslancov Národného zhromaždenia, 
ktorí formovali Deklaráciu za zvrchovanosť SR a zaslúžili 
sa o jej prijatie. Hoci  niektorí (z KDH) ju nazvali  
vrcholom politického primitivizmu. Ukázala sa, podobne 
ako aktivity mimovládnych organizácií – Koreňov, 
Kongresu slovenskej inteligencie, NEZES, 61 krokov 
k zvrchovanosti a mnohých ďalších účinne prispeli k tomu, 
že dnes je Slovenská republika členom vyše 80 
najvýznamnejších medzinárodných organizácií 

Nás, ktorí sme v Nezávislom združení slovenských 
ekonómov –NEZES – hneď v decembri 1989 začali a 
vypracovali štúdie o spôsobilosti samostatného Slovenska 
rozvíjať sa efektívne teší, že slovenská strana, na čele 
s Vladimírom Mečiarom sa po konzultáciách s vtedajším 
naším predsedom Prof. H. Kočtúchom, mohla o exaktné 

teoretické i praktické poznatky oprieť a rozhodovať.   
November vyplavil aj nekalé praktiky – či už išlo 

o amnestovanie zločinných živlov, deštrukciu 
poľnohospodárstva, strojárstva, osobitne zbrojného, ale aj 
chemického, drevospracujúceho, textilného, odevného, 
sklárskeho i iných odvetví priemyslu,   a ďalších odvetví 
národného hospodárstva, divoká privatizácia a i. 
Dôsledkom toho je následná, okolo 350-tisícová   
nezamestnanosť, ďalšie stotisíce v zahraničí, únik mozgov 
a pod.  

Nedozerné sú škody z deštrukcie našej vedecko-
výskumnej základne. Márne sú naše snahy a výzvy o zvrat 
v tomto smere. Vo výdavkoch na vzdelanie, vedu 
a výskum sme na hanbu sveta.  

No zároveň, pri tých nezmerných stratách, Slovensko 
a jeho predstavitelia dokázali kultivovaný, nekrvavý zánik 
federácie (o ktorej nepotrebnosti sme svoje názory aj 
publikovali). Symbolom pre celý svet sa v tomto smere 
svojím ľudským rozmerom stal Alexander Dubček. 
Najvyšší predstavitelia Indie, vrátane prezidenta R.K. 
Narajanana ho prirovnávali k Mahatma K. Gándhimu.  

Počas vyše dvoch desiatok rokov - od novembra 1989 - 
pretieklo Dunajom nemálo vody. Aj času. A dielo na ňom 
pri Gabčíkove, ktoré symbolizuje neľahké zápasy 
Slovákov o jeho existenciu i zachovanie v našich vlastných 
rukách, stelesňuje tisícky podobných zápasov po celom 
Slovensku. Od východu, cez stredné až po Kúty.  

Napriek uvedeným a iným problémom, s akými sa boria 
všetky tranzitívne štáty bývalého Východného blok, 
patríme do rodiny samostatných štátov. Tešia nás diela 
našich umelcov, historikov, ktorí dokázali, že patríme 
k najstarším, autochtónnym národom Európy. Radujeme sa 
z výsledkov našich  športovcov, ktorí vystupujú nie ako 
druhoradí, ale pod naším menom, našou vlajkou.  

Všetky tieto hodnoty, ku ktorým nemalou mierou 
prispel i proces, ktorý sa započal už sviečkovou 
manifestáciou v Bratislave a potom v novembri 1989, si 
máme vážiť a chrániť. Lebo relikty čechoslovakizmu a iné 
vonkajšie i vnútorné tlaky môžu nás o tieto hodnoty pod 
rôznymi ľúbivými heslami obrať. A, pokiaľ nedôjde 
k dávno žiadanému zvratu v mediálnej oblasti, „naše“ 
médiá nás budú k tomu smerovať. Je tu ale nádej, že aj 
nastupujúce generácie slovenských občanov nedovolia 
našu samostatnosť, ako pozitívny výdobytok Novembra 
ukradnúť. 

Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 
 

 
 
 

Viacročný rozpočet Európskej únie na obdobie 
 2014 – 2020. 

 
Európski lídri sa po dvoch dňoch rokovaní 24.-
26.novembra nedohodli na sedemročnom rozpočte 
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Európskej únie na roky 2014 až 
2020. Dohoda o tom, kam pôjde 
takmer bilión eur, sa tak odkladá na 
budúci rok na februárový samit Únie. 
Slovensko zatiaľ možno povedať, že 
má dobre rozohratú partiu. 
Rozdelenie takmer bilióna eur medzi 
štáty Únie má vyriešiť teda ďalší 
samit. Slovensko by mohlo dostať 

viac peňazí pre chudobnejšie regióny, likvidáciu 
atómových blokov v Bohuniciach aj na 
poľnohospodárstvo. 
Najvýstižnejší k výsledkom summitu je komentár 
z krajiny, ktorá pri rozpočte robí azda najväčšie 
problémy. "Povedal by som, že nikto v skutočnosti 
nezískal na tom, že sa Únia nedohodla. Premiér Cameron, 
samozrejme, vystupuje ako veľký ochranca britského 
rabatu a európskych daňových poplatníkov," povedal pre 
Pravdu Christian Schweiger, odborník na európsku politiku 
z Durhamskej univerzity v Británii. "Na druhej strane však 
predseda vlády zatiaľ neodpovedal na otázku, čo by sa 
stalo, ak by EÚ neschválila rozpočet. Mohlo by to mať pre 
členské štáty nedozerné dôsledky v mnohých oblastiach, 
pre ktoré je financovanie prostredníctvom EÚ kľúčové. 
Týka sa to najmä regionálneho rozvoja a výskumu. Aj 
britské univerzity z toho mimoriadne profitujú, ale to 
Cameron na verejnosti nerád priznáva."  
Schweiger si myslí, že nedohodnutie sa na rozpočte v 
Európe politicky oslabilo nemeckú kancelárku Angelu 
Merkelovú a francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda. 
"Neukázali sa ako lídri, ktorí by boli schopní nájsť 
kompromis prijateľný pre všetkých 27 členských krajín. 
Najmä Hollande vyzerá protireformne, keď neustále 
odmieta čo i len zmienku o zmenách spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. To mu síce prinesie politické 
body doma, ale v dlhodobom horizonte ho to v EÚ môže 
izolovať," hovorí Schweiger. 
Ak porovnáme vývoj tvorby viacročného rozpočtu 
a samity resp. stretnutia predstaviteľov EÚ prináša ten istý 
scenár, aký sa udial pri schvaľovaní viacročného rozpočtu 
v ktorom sa teraz nachádzame 2007-2013. Nesmieme 
zabúdať, že jeho schválenie pre roky 2014-2020 je len 
jedna aj keď veľmi podstatná etapa. Nasleduje potom 
druhá a verme, že v tomto prípade sa nebude opakovať 
súčasne obdobie, keď dohody medzi jednotlivými 
členskými krajinami a EÚ zasiahne do rozpočtového 
obdobia. Predsa náš súčasný  dokument Národný 
strategický referenčný rámec pre roky 2007-2013, na 
základe ktorého sme mohli začať čerpať finančné 
prostriedky bol dohodnutý medzi EÚ a Slovenskom až 
v júli 2007! 
Je veľmi pozitívne, že sa začína v predstihu s prípravou na 
ďalšie programové obdobie. Totiž na programe  schôdze 
Vlády Slovenskej republiky  28. novembera bol schválený 
materiál „Návrh základných princípov na prípravu 
Partnerskej dohody  Slovenskej republiky na programové 
obdobie 2014 – 2020“. Cieľom predkladaného materiálu je 

stanoviť základné princípy na prípravu hlavného 
strategického dokumentu na využívanie fondov 
Spoločného strategického rámca (ďalej len „SSR“) 
v programovom období 2014 – 2020, ktorým bude 
Partnerská dohoda Slovenskej republiky (ďalej len „PD 
SR“). Východiskom pre vypracovanie „Návrhu...“ 
boli návrhy právnych predpisov EÚ k politike súdržnosti 
po roku 2013, návrhy právnych predpisov EÚ k politike 
rozvoja vidieka po roku 2013, návrhy právnych predpisov 
EÚ k politike rybného hospodárstva po roku 2013, 
stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady  pre 
Slovenskú republiku na rok 2012, základné strategické a 
koncepčné dokumenty  na úrovni EÚ a Slovenskej 
republiky (ďalej len „SR“), ako aj skúsenosti SR zo 
súčasného programového obdobia.  
Tu sa treba kriticky pristaviť na záverečnom konštatovaní 
čo sa týka využitia skúseností zo súčasného 
programovacieho obdobia. V podstate nie je tam  nič nové 
čo sa týka odstránenia nedostatkov. Tieto konštatovania sú 
prakticky už päť rokov, boli publikované ešte po skončení 
skráteného programovacieho obdobia 2004-2006. Od roku 
2006 sa len rámcovo konštatuje a hovorí o problémoch 
v čerpaní eurofondov, ale dosiaľ na Vláde SR neboli 
prijaté konkrétne praktické kroky na odstránenie týchto 
nedostatkov. O tomto negatívnom postupe svedčia aj 
súčasné výsledky vo využívaní prostriedkov z EÚ. 
Podľa výsledkov z materiálu prerokovaného vo Vláde SR 
z 10.10.2012, ktorý bol zobraný na vedomie bez 
konkrétnych záverov a opatrení: “Správa o implementácii 
a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
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 už 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) vzdelávanie 
len 16,08%,(zo stanovenej čiastky. 617 801 578€.)  v OP 
výskum a vývoj 26,50 %. (zo stanovenej čiastky 
1 209 415 373€).  
Katastrofálne sa vyvíja aj čerpanie plánu na rok 2013 
z plánovanej čiastky 3 082 986€ sa na konci novembra 
čerpalo len 1 615 573€, čo je len 52,4%! 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 
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implementačných agentúrach a prijať príslušne rozhodnutie 
s cieľom efektívne využívať prostriedky zo ŠF. 
 

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

VŠEMVS 
  

 
 

Analýza demografického prechodu 
(1. časť) 

Koncept demografického prechodu (z 
angl. Demographic Transition), alebo 
tiež demografickej revolúcie, bol 
vytvorený v 20. rokoch 20. storočia. 
Medzi hlavných predstaviteľov 
koncepcie demografickej revolúcie 
môžeme zaradiť amerického 
demografa Warrena Thompsona, 
ktorý sa venoval demografickej 

histórii v rámci ktorej analyzoval zmeny v hrubých 
mierach natality a mortality v predchádzajúcich dvoch 
storočiach. Podľa tohto modelu sa väčšina súčasných 
vyspelých krajín nachádza v tretej a štvrtej fáze prechodu a 
väčšina rozvojových krajín vo fáze 2 (prípadne vo fáze tri). 
Napriek tomu, že na základe modelu je možné 
identifikovať pokles miery fertility, niektorí autori (Mikko 
Myrskylä, Hans-Peter Kohler, Francesco C. Billari) 
rozlišujú aj piatu a šiestu fázu demografického prechodu, 
ktorá súvisí so stupňom rozvoja krajiny a týka sa 
predovšetkým vysoko vyspelých krajín. Čo sa týka 
priebehu prechodu v jednotlivých typoch krajín, začal sa v 
18. storočí v súčasných vyspelých krajinách, v 
rozvojových krajinách začal v priebehu 20. storočia. 

Model demografického prechodu môžeme 
považovať za určitú alternatívu maltuziánskej teórie 
populácie. Thompson1 vo svojej práci rozdelil krajiny sveta 
na tri základné skupiny: 1. Krajiny s vysokou mierou 
natality a vysokou, ale klesajúcou mierou mortality, ktoré 
môžu očakávať rapídny populačný rast, 2. Krajiny s 
klesajúcou mierou natality a mortality v určitých 
socioekonomických vrstvách (pričom pokles miery 
mortality je vyšší ako pokles miery natality) a 3. Krajiny s 
rýchlym poklesom miery natality aj mortality a s rýchlejšie 
klesajúcou mierou fertility ako mortality, čo znamená 
pokles miery rastu populácie. Thompson predpokladal, že 
tieto tri skupiny krajín sú typickými predstaviteľmi 
jednotlivých historických fáz. Od 50. rokov 20. storočia 
štandardný model demografického prechodu pozostával z 
troch základných fáz. Prvá, predprechodová, fáza je 
charakteristická vysokou a výrazne fluktuujúcou mierou 
mortality a vysokou fertilitou. Druhá, prechodná, fáza sa 
vyznačuje klesajúcou mortalitou a klesajúcou fertilitou, 
                                                           
1 Thomspon, W.: Population. In: American Journal of Sociology. 
Vol. 34, No. 6 (May, 1929). s. 959-975. 

pričom pokles mortality je zväčša rýchlejší ako pokles 
fertility, čo má za následok výrazný rast populácie. Tretia, 
poprechodová, fáza zahŕňa nízku mieru mortality a nízku 
(pravdepodobne fluktuujúcu) mieru fertility. Prvá a tretia 
fáza predpokladajú dlhodobé ekvilibrium, pričom druhá 
fáza slúži ako spojovací mostík medzi týmito fázami. 

V 60. a 70. rokoch 20. storočia došlo k rozšíreniu 
modelu demografického prechodu o ďalšiu, štvrtú fázu2. 
Teória demografickej homeostázy predpokladala, že 
ľudské spoločnosti konvergujú do fázy, pri ktorej miera 
rastu populácie je rovná nule, pričom spoločnosť má 
tendenciu oscilovať okolo nulového rastu. V rámci 
ekonomických vysvetlení poklesu miery fertility sa objavili 
názory o kauzálnom dosahu zmien v nákladoch a výnosoch 
na deti a na ich výchovu. Ako fundamentálna príčina 
poklesu miery fertility sa uvádzala klesajúca možnosť mať 
veľký počet detí, ktoré neboli rodičia schopní uživiť3. 

Model demografického prechodu analyzuje vplyv 
a príčiny zmeny miery natality, mortality a populačného 
rastu pri premene spoločnosti z agrárneho, chudobného a 
tradičného typu na progresívny, bohatý, mestský a 
moderný typ4.  

Model demografického prechodu je možné 
analyzovať aj v súvislosti s medzinárodnou migráciou 
(predovšetkým s konceptom tzv. migračného hrboľa). 
Analýza fáz demografického prechodu 
Fáza 1 – Predindustriálna spoločnosť 

V prvej fáze demografického prechodu sa 
nachádza tradičná vidiecka predindustriálna spoločnosť a 
ekonomika. Miera fertility je vysoká, žena má mnoho detí. 
V tejto fáze je vysoká miera natality aj mortality. Fáza 1 je 
typická pre LDC krajiny, kde je oveľa vyššia fertilita ako v 
ostatných typoch krajín5. V tradičných ekonomikách 
môžeme pozorovať vysokú mieru celkovej fertility, ktorá s 
postupným ekonomickým rozvojom krajiny klesá. Jednou 
z príčin je skutočnosť, že tradičné ekonomiky sú agrárne 
orientované a často bez dostatočného množstva pracovnej 
sily. Východiskom pre chudobnú domácnosť v tradičnom 
poľnohospodárskom sektore je tak mať čo najviac detí, 
ktoré sa môžu využiť ako pracovná sila na poli v čase 
zakladania a zberu úrody, prípadne pri chove domácich 
zvierat. Okrem toho je časté využitie detí (aj žien), najmä v 
rozvojových krajinách, na nosenie vody pre zabezpečenie 
potrieb domácnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že v 
predindustriálnej spoločnosti je vysoká miera úmrtnosti 

                                                           
2 Davis, K.: The Theory of Change and Response in Modern 
Demographic History. 1963. 
3 Demeny, P. – McNicoll, G.: Encyclopedia of Population. Vol. 1 
A – H. Thomson – Gale, 2003. s. 214. 
4 Stutz, F. P. – Warf, B. The World Economy – Resources, 
Location, Trade, and Development. Piate vydanie. Upper Saddle 
River : Pearson Prentice Hall, 2007. s. 77. 
5 Napr. v Benine, jednej z afrických LDC bola celková miera 
fertility v rokoch 2005 – 2010 na úrovni 5,49 dieťaťa na jednu 
ženu (http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/fertility.htm). 
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predovšetkým detí do 5 rokov, majú rodiny tendenciu 
počať čo najvyšší počet detí pre zabezpečenie rodiny 
pracovnou silou. Druhým dôvodom je skutočnosť, že 
rodina si tak poisťuje prežitie dostatočného počtu detí do 
dospelosti. Deti sa okrem toho starajú o rodičov, ktorí sa 
dožijú poproduktívneho veku, pretože v najchudobnejších 
krajinách absentujú štátne systémy sociálneho 
zabezpečenia staršej časti populácie. Na druhej strane je 
potrebné poznamenať, že vzhľadom na vysokú mieru 
mortality je očakávaná dĺžka života pri narodení nižšia ako 
vo vyspelých krajinách. Medzi hlavné príčiny úmrtí je 
možné v predindustriálnej fáze zaradiť infekčné a 
respiračné ochorenia ako aj nedostatočnú výživu 
obyvateľstva. 

Vzhľadom na vysokú mieru natality a mortality je 
miera populačného rastu v tradičnej ekonomike nízka, 
pričom často osciluje okolo nulového rastu. Vďaka 
uvedeným skutočnostiam bol v minulosti každý prírastok 
populácie určitej komunity vítaný, pretože prispieval k 
rastu lokálnej pracovnej sily, následnej deľbe práce a tým k 
rastu životnej úrovne. 

pokračovanie 
Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

EU, Fakulta medzinárodných vzťahov 
 
 
 

 
Makroekonomické východiská dlhu rozvojových krajín 

(2. časť) 
 

 Problém medzinárodného dlhu 
a možné riešenia 
Problém externého dlhu je značne 
závažný pre väčšinu rozvojových 
krajín. Keďže centrálne banky 
v rozvojových krajinách nemôžu 
vytlačiť peniaze potrebné pre úhradu 
externého dlhu, medzinárodný dlh je 
obyčajne spojený s okolnosťami, 

ktoré môžu viesť ku kríze dlhu (Panizza, 2008). Vo 
väčšine prípadov, podmienky externého dlhu vrátane 
splátkového kalendára sú negociované medzi veriteľskou 
agentúrou a vládou príslušnej krajiny predtým než sa dlh 
stane progresívny a akákoľvek odchýlka od dohodnutého 
splátkového kalendára budí podozrenie a zhoršenie situácie 
(Jha, 1994). 
Pozitívne je, že aj medzi najkonzervatívnejšími bankovými 
kruhmi existuje presvedčenie, že musí byť urobené oveľa 
viac ohľadom znižovania dlhu tretieho sveta. Úľavou je 
prehodnotenie splátkového kalendára alebo odpustenie 
časti medzinárodného dlhu medzinárodnými 
organizáciami. 
Ohľadom obhajoby reformy externého dlhu sa vyvinuli 
dve školy. Na jednej strane sú „evolucionalisti“ ktorí 
argumentujú že k efektívnej reforme dlhu nie sú potrebné 

žiadne výraznejšie štrukturálne zmeny, a najmä, nie je 
možné prijať žiadny všeobecne platný prístup k reforme 
dlhu. Každý prípad ťažkosti splácania dlhov by sa mal 
posudzovať individuálne. Akákoľvek zmena dohodnutých 
podmienok má byť dobrovoľná pre obe strany a má sa 
spoliehať radšej na trhový mechanizmus než na štátne 
intervencie. Príkladom môže byť konvertovanie dlhu na 
vlastný majetok firiem rozvojových krajín, 
reštrukturalizácia splátok dlhu, alebo použitie redukcie 
dlhu ako páku na rozvojovú krajinu aby prijala kroky 
k rozvoju v priemyselnej alebo poľnohospodárskej oblasti  
- príkladom je redukcia vyrubovania pralesov v Brazílii v 
roku 1988.  
Druhá škola reformy externého dlhu sa nazýva „kreátori“. 
Prikláňajú sa k viac komplexným a dokonca povinným 
riešeniam ako vytvorenie verejnej inštitúcie ktorá by mala 
dohliadať na implementáciu zmien. Tento prístup tiež 
prináša oveľa väčší dôraz na úľavu a redukciu dlhov. 
Na základe prevládajúcich opatrení, sú to väčšinou dlžníci 
než veritelia nesúci bremeno prispôsobovania sa vo 
vzájomnom vyjednávaní. Rozvojové krajiny musia 
obetovať ekonomický rast a dosiahnuť pozitívnu obchodnú 
bilanciu aby mohla zdroje presunúť rozvinutým krajinám. 
Hoci všetky zúčastnené strany by sa mali snažiť 
prispôsobiť, pozornosť si získali stabilizačné opatrenia 
MMF pre rozvojové krajiny. Krajiny, ktoré požičiavajú, 
urobili veľmi málo aby zmiernili platobné ťažkosti 
rozvojových krajín. No aj dlžníci aj veritelia by mohli 
profitovať zo vzájomnej kooperácie na odpúšťaní dlhov. 
Krugman (1988) tieto argumenty zhrnul do podoby 
„Lafferovej krivky odpúšťania dlhov“. 
 
Očakávaná hodnota budúceho splácania dlhu                                                     
 
 
 
                                                         
       
 
                                           D*  Nominálna hodnota súčasného dlhu 
 
Pri relatívne nízkych množstvách nominálneho dlhu možno 
očakávať že tento bude splatený (vľavo od bodu D* na 
krivke). Ale ak záväzok narastá, schopnosť vlády 
rozvojovej krajiny splácať veľké sumy je redukovaná, lebo 
investície klesajú a rast je utlmený (posúvame sa vpravo na 
krivke od bodu D*). Veľa autorov priznáva že viacero 
rozvojových krajín sa nachádza na zlej strane tejto 
Lafferovej krivky – vpravo od bodu D*. 
Dôležitým cieľom medzinárodnej kooperácie pri 
zadlžovaní krajín je zabezpečiť, aby sa najmenej rozvinuté 
krajiny dostali naspäť na ľavú stranu Lafferovej krivky. 
Tak budú obe strany, dlžníci aj veritelia, benefitovať z 
kooperatívnej stratégie odpúšťania dlhov. 
Kroky k reforme dlhov 
Kreátori veria, že trh medzinárodného dlhu nefunguje 
dostatočne voči rozvojovým krajinám, nakoľko distribúcia 
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moci je naklonená viac voči veriteľom. Tu by však mala 
vstúpiť do hry tretia strana, a facilitovať vzájomne 
výhodné riešenia, ktoré by obmedzili náklady oboch strán. 
Ako by mala byť táto rola definovaná? Je možné položiť 
základy reformy dlhov, ktorá by podporovala preferenciu 
evolucionalistov pre dobrovoľnú, trhovo orientovanú 
aktivitu? 
Aby veľké banky a ostatní veritelia nadobudli presvedčenie 
zredukovať dlhy rozvojových krajín, mali by k tomu dostať 
príslušné incentívy. Ich argumenty proti redukovaniu dlhov 
sú nasledovné. Len jeden väčší prepad splátkového 
kalendára rozvojovej krajiny môže spôsobiť reťazovú 
reakciu nepriaznivo zasahujúcu prostredníkov, a, v 
extréme, môže vyvolať finančnú krízu. Ako redukovať 
tento strach bánk? Tu môže byť navrhnuté riešenie – 
odpúšťanie dlhov musia byť selektívne - len tam, kde sú 
urgentne potrebné. Kreditné banky sa tiež obávajú, že 
odpísanie dlhov prinesie redukciu ich čistej hodnoty. Tu je 
namieste navrhnúť postupnú redukciu dlhu počas 
viacerých rokov. Ďalším argumentom kreditorov proti 
odpúšťaniu dlhov je, že ak sa dlhy rozvojových krajín 
odpíšu, ich úverové hodnotenie a schopnosť v budúcnosti 
si opäť požičať môžu byť nepriaznivo ovplyvnené. 
Odpoveďou tu je snaha dostať rozvojové krajiny na 
správnu stranu Lafferovej krivky, kde by ich úverové 
hodnotenie bolo zlepšené. Ďalším argumentom je, že 
odpúšťanie dlhov by oslabilo disciplínu na 
medzinárodných finančných trhoch – ak však úprava dlhov 
je odmietnutá, krajiny to skôr odradí od plnenia ich 
povinností. Ďalším argumentom je morálny hazard – 
krajiny môžu sami vytvárať politiku, aby dosiahli vysokú 
pravdepodobnosť redukcie dlhov – tu je však namieste 
podmienenie redukcie dlhov naplnením reforiem a 
dodržiavaním určitých domácich politík. Posledným 
argumentom je, že odpúšťanie dlhov vnesie politiku do 
úverovo-dlžníckych vzťahov – tento argument však nie je 
namieste, keďže už problém dlhov je vysoko politizovaný 
a stačí tu redukovať problém obmedzení cash-flow 
rozvojových krajín. 

         (pokračovanie) 
Ing. Jolana Šubová 

externý doktorand EU, Fakulty medzinárodných vzťahov 
 

 
 
 
Matej Kornel Hell - banský strojmajster, konštruktér 
a vynálezca. 

Velikán  v oblasti techniky, ktorá mala a dodnes 
prináša ohromný ekonomický prospech nielen 
regionálneho, ale celoslovenského a európskeho dosahu.   

Z dostupných dokumentov je zrejmé, že tento 
rodák  z Kremnice  (niektoré zdroje uvádzajú Horný 
Slavkov, v roku 1653) – bol ovplyvnený baníckym 
prostredím rodného kraja. Slovenské baníctvo v rámci 
Rakúsko-Uhorskej monarchie patrilo počas jeho života 
k svetovej špičke.  Pripomeňme si napríklad, že v  roku 

1748-1800 sa tu vydolovalo asi 870-tisíc kg striebra a 25 
tisíc kg zlata. Bolo preto prirodzené, že vládnuci 
Habsburgovci venovali jeho rozvoju a modernizácii 
mimoriadnu pozornosť.  

V tom čase veľkým problémom pri dolovaní zlata 
a striebronosných rúd  bola spodná voda, ktorá veľmi 
sťažovala ťažbu. Výsledkom priekopníckych výskumov  
boli  zariadenia, ktoré v roku 1722 po prvýkrát v Európe 
(okrem Anglicka) použili v Novej Bani. Bol to parný stroj 
na čerpanie spodnej vody. Niekoľko takýchto  účinných 
čerpacích strojov zhotovil Matej Kornel Hell a jeho syn 
Jozef Karol Hell .  

Unikátny okruh priekopníckej tvorivosti 
medzinárodného významu  Mateja K. Hella tvoril  
jedinečný systém šesťdesiatich tajchov. Ide o umelo 
vybudované, vzájomne poprepájané vodné nádrže, slúžiace 
ako zásobárne úžitkovej vody pre potreby baníctva v 
Banskej Štiavnici.  Celý  systém tvorilo 60 tajchov s 
celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom 
pospájané    zbernými (72 km ), náhonovými (57 km)     a  
spojovacími jarkami. Vzhľadom na nedostatok prírodných 
vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda 
zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala  vo vodných 
nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarkami podľa 
potreby rozvádzala k jednotlivým banským zariadeniam. 
Dodnes 24 tajchov je činných. Na vybudovaní systému sa 
podieľal i jeho syn Jozef Karol a predovšetkým ďalší 
vynikajúci vynálezca Samuel Mikovíny. 

Práve na základe  systému tajchov Matej K. Hell 
vyvinul, skonštruoval a uplatnil vodočerpacie mechanizmy 
na vodný pohon s kyvadlovým pákovým prevodom, 
nazvané tiež  Stangenkunsty, ktorými sa odčerpávala voda 
zo zatopených baní. 

Matej Karol Hell významným dielom prispel k 
záchrane štiavnických baní pred  ich zatopením. Ale aj 
pred ich úplnou likvidáciou, ktorá im hrozila od vodcov 
Rákocziho povstania (Berčéni) a tiež od viedenskej 
Dvorskej komory. 
            Keď Dvorská komora vo Viedni rozhodla, že sa do 
záchrany štiavnických baní už nebude investovať, Hellovi 
sa podarilo získať pre svoj plán odvodňovania samotného 
cisára a zabezpečiť pre svoj projekt potrebné prostriedky. 
Vďaka tomu „Hellove technické zdokonalenia ušetrili 
banskej komore niekoľko stotisíc florénov ročne“. 

Matej Karol Hell  zomrel 4. novembra 1743 
v Banskej Štiavnici. 

Redakcia 
 
 

 
Vzdelávanie v seniorskom veku 

 
Vzdelávanie prináša pozitíva každému jednotlivcovi 
nezávisle na veku. Má vysokú hodnotu pre jednotlivca a aj 
pre spoločnosť. Vzdelávanie v seniorskom veku prináša 
zmysluplne využitý čas, už to nie je o tom, aby ho 
pripravilo na dobývanie sveta. Pri vzdelávaní seniorov by 
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malo ísť hlavne o to, aby sa 
dozvedeli to, čo im je v živote blízke 
a to, čo môžu ešte využiť. Vďaka 
vzdelávaniu dostávajú informácie o 
dianí okolo nich. Vzdelávanie je 
obohatením života jednotlivca a z 
pohľadu spoločnosti prispieva k 
formulovaniu pozitívneho názoru na 
starobu. Odstraňuje bariéry a zbližuje 

medzigeneračné rozdiely. 
Dôležité je udržať krok so svojím okolím. Seniori majú 
často obavy z technických noviniek ako sú počítače, mobil, 
platobné karty. Majú pocit, že nezachytili nástup 
technológií a preto sa im radšej vyhýbajú. Vzdelávanie 
nám môže priblížiť problematiku používania výpočtovej 
techniky a dokáže ich zbaviť strachu neznalosti a 
neinformovanosti. Neinformovaní ľudia majú strach, že 
niečo také nezvládnu a utekajú pred problematikou. 
Využívanie počítačov dáva seniorom priestor k získavaniu 
nových informácií a môže ich to spájať aj s okolitým 
svetom. 
Veľmi dôležitý je aj kontakt mladej generácie so staršími 
spoluobčanmi.  Seniori, ktorí trávia svoj voľný čas iba 
doma, sú s možnosťou výberu na tom horšie. Môže to 
spôsobovať zhoršený zdravotný stav, nepriaznivá finančná 
situáciu, väčšia vzdialenosť od inštitúcie poskytujúcej 
voľno časové aktivity. 
Prípravu na starnutie možno považovať za 
multidisciplinárnu problematiku s celospoločenským 
dosahom. Na jej obsahovom zameraní sa integrovane 
podieľajú odborníci z medicíny, ošetrovateľstva, 
psychológie, sociológie, pedagogiky, andragogiky, 
ekonómie a ďalších vedných odborov. 
Využitie štúdia v seniorskom veku má mať charakter 
predovšetkým druhého životného programu, nie 
profesionálnej prípravy. Významnú úlohu plnia Univerzity 
tretieho veku. 
Prvá Univerzita tretieho veku (UTV) vznikla vo 
Francúzsku v roku 1973, u nás prvá UTV začala pôsobiť 
na pôde Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1990. 
Ich nezastupiteľný význam je pri vytváraní podmienok pre 
činnostnú životnú orientáciu, vo vytváraní priestoru pre 
intelektuálnu a spoločenskú realizáciu a afiliáciu ľudí. 
Úlohy vzdelávania v seniorskom veku možno 
charakterizovať v troch rovinách: 
Napĺňať vzdelávacie potreby seniorov v prevažnej miere 
podľa ich osobných záujmov, 
Vytvárať seniorom druhý (náhradný) životný program, 
Pozitívne ovplyvňovať priebeh starnutia a kvalitu života v 
starobe 
Súčasný trend seniorského univerzitného vzdelávania tkvie 
v odstraňovaní medzigeneračných bariér. V budúcnosti 
bude nutné i naďalej odstraňovať neopodstatnenú vekovú 
segregáciu, a to nielen v oblasti vzdelávania. Vo všetkých 
oblastiach je potrebné dôsledne uplatňovať stratégiu od 
diskriminácie k integrácii. I keď sú UTV nesporne 

prínosom, nezasahujú a nemôžu zasiahnuť väčšinu 
populácie seniorov. 
Akadémie tretieho veku predstavujú náročnejšiu formu 
združovania seniorov a ich základná orientácia je 
vzdelávanie. Sú to zariadenia bez väzby na univerzitné 
štruktúry, vznikajú v menších mestách bez univerzitného 
zázemia, s podobnými cieľmi ako UTV. 
Akadémie ponúkajú záujemcom ucelené, spravidla 
monotematický zamerané kurzy.  
Významnou formou aktivít sú tiež Kluby dôchodcov, ktoré 
utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu 
činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity 
seniorov. Ich poslaním je uspokojovať kultúrne a 
spoločenské záujmy starších ľudí a poskytovať im niektoré 
služby. Udržiavať aktivitu seniorov, zbavovať ich pocitu 
izolovanosti. Sú spojovacím článkom kontaktov, vytvárajú 
sa v nich nové známosti, priateľstvá, sú miestom 
vzájomnej pomoci, ako i spoločnej radosti z drobných 
úspechov. Ďalším významným združením je Jednota 
dôchodcov Slovenska, poslaním je usilovať sa o vyváranie 
dobrých medziľudských vzťahov, pomáhať jeden druhému 
a podporovať záujem jednotlivca o kolektív. Organizuje a 
vykonáva rôzne aktivity za účasti svojich členov. 
Napomáha pri uskutočňovaní celoživotného vzdelávania a 
ponúka rôzne formy aktivít v kluboch dôchodcov. Do 
radov združení dôchodcov patrí aj Slovenský kresťanský 
zväz dôchodcov (SKZD). Je organizáciou združujúcou 
starších ľudí na Slovensku, ktorá si stanovila nasledujúce 
úlohy a ciele: ochrana záujmov dôchodcov, poskytovanie 
im konkrétnej pomoci, vytváranie podmienok pre ich plnú 
realizáciu a dôstojné postavenie v spoločnosti. 
Hlavné úlohy združenia v sociálnej oblasti sa zameriavajú 
predovšetkým na ochranu životnej úrovne dôchodcov, 
sociálne odkázaných starších občanov, na skvalitnenie 
sociálnych služieb, na poskytovanie zliav pri všetkých 
formách sebarealizácie, na riešenie bytových problémov 
starších občanov. 
V oblasti zdravotnej je stredobodom pozornosti združenia 
odborná osvetová činnosť, zameraná najmä na prevenciu, 
predchádzanie chorobám. Sledujú a usilujú sa o to, aby 
penzióny a zariadenia pre seniorov sa stali ozajstnými 
domovmi so všetkými citovými väzbami, ktoré k takému 
pojmu patria. 
Vo výchovno-vzdelávacej a kultúrnej činnosti kladie 
SKZD dôraz na duchovnú a morálnu obrodu, vychádzajúcu 
z princípov kresťanských humanitných ideálov. Napomáha 
širokej palete permanentného vzdelávania. 
V oblasti medzinárodnej spolupráce kladie dôraz na 
spoluprácu s humanitnými a charitatívnymi organizáciami. 
Nadväzuje kontakty najmä s Európskym dobrovoľníckym 
centrom, Európskym nadačným centrom a Medzinárodnou 
asociáciou dobrovoľníkov. 
V oblasti ekonomických aktivít podporuje, iniciuje a 
inšpiruje úsilie starších občanov o zapojenie sa do 
ekonomického a kultúrneho procesu. 
Cieľom vzdelávania seniorov je zdravé a aktívne starnutie , 
príprava ľudí na starobu systematickou podporou 
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a ochranou počas celého života. Ide nám o aktívne 
starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí 
a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov. 
 

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. 
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave 

 
Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov v zariadeniach 
sociálnych služieb ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov 

(2. časť) 
Riaditelia organizácií si totiž 
uvedomujú fakt, že zbytočne budú 
pracovať na hviezdnych koncepciách 
v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, 
keď často nemajú finančné 
prostriedky ani na základné položky, 
ktorými sú napr. energie. Na druhej 
strane je pravdou, že prílišný 

skepticizmus je cestou k úplnej stagnácii celkového 
rozvoja organizácie. Sociálna práca a prostredníctvom nej 
poskytované sociálne služby v pobytových zariadeniach 
sociálnych služieb sú niekedy skutočne umením v zmysle 
obratnosti a zručností riadiacich pracovníkov  pri 
dosahovaní vytýčených cieľov v rozvoji ľudských zdrojov.     
Zamestnanci, ktorí sú hlavnými aktérmi poskytovania 
sociálnych služieb nemajú flexibilné pracovné pozície, 
ktoré by zdieľali riešenie úloh podľa naliehavosti 
a významu saturovania individuálnych potrieb prijímateľov 
sociálnych služieb. Kompetencie sociálnych pracovníkov 
a odborných pracovníkov v sociálnych službách  sú 
vtesnané do typových pozícií odborných pracovných miest, 
alebo do Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z.,  ktorým sa 
stanovujú katalógy pracovných činností v jednotlivých 
oblastiach prác vykonávaných vo verejnom záujme. Ide 
o pomerne  statické, nepružné zaraďovanie zamestnancov a 
využívanie ľudského potenciálu, ktoré nepodporuje 
využívanie tacitných schopností jednotlivca, ale 
nedovoľuje ani viacnásobné využitie pracovníka, ktoré 
začína byť nevyhnutnou požiadavkou pracovného procesu 
v každej organizácii. 
Katalógy pracovných činností iba stroho určujú 
kvalifikačné požiadavky na určitú platovú triedu s opisom 
pracovnej činnosti. Bez základného opisu pracovnej 
činnosti, nemôže zamestnávateľ zaradiť zamestnanca do 
platovej triedy, pretože by porušil ďalšie legislatívne 
normy, na ktoré je viazaný vznik pracovného pomeru 
zamestnanca. V opisoch pracovných činností podľa vyššie 
spomenutého Katalógu pracovných činností absentuje 
požiadavka ďalšieho vzdelávania, na podklade ktorého by 
mohol byť zamestnanec po získaní určitého počtu kreditov 

odmeňovaný, alebo zaradený do vyššej platovej triedy. 
Domnievame sa, že je načim, tento dlhodobo zaužívaný 
rigidný systém  zmeniť a tvorcovia legislatívy by mali 
venovať väčšiu pozornosť rozvoju ľudských zdrojov a to 
najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania sociálnych 
pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách.  
Každý riaditeľ zariadenia sociálnych služieb vie, aké 
kvalifikačné požiadavky spĺňajú jeho zamestnanci a v akej 
profesijnej oblasti, alebo na akej pracovnej pozícii by bolo 
potrebné zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie. Problém 
však nie je v tom, že by si zamestnanci nechceli dopĺňať 
odborné vedomosti a zručnosti, ale hlavný dôvod spočíva v 
zabezpečení finančných prostriedkov na  kontinuálne 
vzdelávanie zamestnancov a súčasne aj na zvyšovanie 
odmeňovania. V súčasnosti nie sú sociálni pracovníci 
v zariadeniach sociálnych služieb motivovaní, aby sa 
kontinuálne vzdelávali, pretože pri nástupe do zamestnania 
dostanú tzv. tabuľkový plat, ktorý je viazaný platnou 
legislatívou bez akéhokoľvek náznaku platovej 
liberalizácie.  
Odmeňovanie zamestnancov v zariadeniach sociálnych 
služieb je veľmi nízke. V porovnaní s priemernou mzdou 
v národnom hospodárstve na rok 2012, ktorá je 786 Є, 
predstavuje nástupný tarifný plat sociálneho pracovníka 
s vysokoškolským vzdelaním  v priemere 442 Є, pričom 
minimálna mzda stanovená na rok 2012 je 372.20 Є. 
Z uvedených údajov a rôznych možností ich komparácie sa 
môžeme zamerať napr. na otázku, či sa sociálnym 
pracovníkom vôbec oplatí vykonávať tak namáhavú 
a náročnú prácu v zariadeniach sociálnych služieb za 
mimoriadne nízku odmenu, ktorá je dokonca určená na 
základe zákona. Táto otázka nám dáva odpoveď na dve 
reálne skutočnosti,  ktoré sú overené praxou. Prvou 
skutočnosťou je, že zariadenia sociálnych služieb síce 
potrebujú  sociálnych pracovníkov, ktorých v ponuke na 
trhu práce je dostatok, ale riaditelia nemajú finančné 
prostriedky na ich odmeňovanie. Takže absolventi odboru 
sociálna práca sú nútení hľadať si zamestnanie v lepšie 
platených a pritom menej náročných odvetviach, ktoré 
nemajú  zákonom regulované odmeňovanie alebo 
poprípade volia ďalšiu možnosť, ktorou je odchod do 
zahraničia. Za vyšší plat sú ochotní prijať aj také pracovné 
pozície, na ktoré sa nevyžaduje vysokoškolská kvalifikácia 
a možno im dlhú dobu postačia aj vedomosti, ktoré získali 
v pregraduálnom štúdiu a postupne pribúdajúcimi 
skúsenosťami.  
 

PhDr. Petronela Šebestová, PhD. 
Katedra sociálnych služieb, Fakulta sociálnych štúdií 

Vysoká škola v Sládkovičove 
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