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veľa zdravia, šťastia  a úspechov 
v novom roku  
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Slovensko – 20 rokov samostatnosti 
 

     Život Slovenska bol ako život 
dieťaťa, plný pádov, kotrmelcov, ale 
aj prvých nesmelých krôčikov. Čakala 
ho základná škola života. Muselo 
zložiť skúšku z dospelosti aby sa 
mohlo stať rovnocenným partnerom 
svetového spoločenstva. Pripomeňme 
si v krátkosti tých 20 rokov. 
     Bol to život plný paradoxov. 

Oslavy vzniku samostatnosti 1.1.1993 sa skončili a nastala 
krutá realita. Slovensko začalo budovať svoju republiku 
úplne od základov. Ako sa toho zhostila vládnuca strana, to 
nech posúdia dejiny.  
     Nedá sa zabudnúť na slová americkej ministerky 
zahraničných vecí z roku 1997 „Momentálne je na mape 
Európy čierna diera, ktorá sa volá Slovensko“. V tú dobu 
nás svet akoby nechcel. Nedostali sme pozvánku za 
kandidáta na členstvo v EÚ do prvej skupiny. Nechceli nás 
ani do NATO. Žiaľ aj vo svetovom hokeji sme začínali 
v tej poslednej  C skupine, kde sú štáty, ktorých hokejisti 

pomaly ani nevedia čo je puk. No život išiel ďalej. 
Postupne sa svet dozvedal, že Slovensko má od čiernej 
diery veľmi ďaleko. Nezlomná slovenská nátura, ktorú 
nepokorilo ani tisícročné jarmo, ukázala svoju silu. Treba 
si pripomenúť, že transplantácia srdca a úspešné oddelenie 
siamských dvojčiat v roku 1997, patrili medzi unikátne 
operácie. Nemohli ich obísť ani svetové média, tak skúpe 
na informácie o Slovensku. Správa z 20. februára 2009 
o prvom slovenskom kozmonautovi  Ivanovi Bellovi 
obletela nekompromisne celý svet. Pri pobyte na 
kozmickej stanici  Mir sa Bella zapojil do viacerých 
vedeckých úloh.  
     Dočkali sme sa aj primeranej športovej satisfakcie. Svet 
nás presunul na poslednú hokejovú koľaj. No mi sme sa 
nezadržateľne drali do svetovej špičky. Prvú striebornú 
medailu sme vybojovali v roku 2000 v Petrohrade. To už 
bol len krôčik od svetového titulu. Sen sa splnil vo 
Švédsku v roku 2002. Hokejový ošiaľ zasiahol celú krajinu 
a drží ju do dnes. Ďalšiu medailu  - bronzovú získalo 
Slovensko v roku 2003 v Helsinkách a minulého roku  
tamtiež striebornú. 28 medailí z olympijských hier. Tiež to 
hovorí za všetko. Ako chutí prvé zlato z olympiády, by 
mohol rozprávať Michal Martikán, ktorý  ho získal na 
divokej  vode 27.júla 1996 v Atlante. 
     Slovensko zvládlo aj prechod z plánovaného na trhové 
hospodárstvo. Stali sme sa automobilovou veľmocou. 
Automobilky Volkwagen, Peugeot Citroen a KIA sa stali 
motorom našej ekonomiky. Nakoniec  nesmieme 
zabudnúť, že táto čierna diera sa stala 29.marca 2004 
členom NATO a 1. mája 2004 členom EÚ. 21. decembra 
2007 Slovensko vstúpilo do schengenského priestoru a ako 
jedna z mála nových krajín, ktoré sa stali členmi EÚ sme  
1. januára 2009 prijali novú menu Euro. Stali sme sa 
plnoprávnymi členmi  eurozóny. 
    Slovensko dozrelo a zložilo skúšky z dospelosti. Už 
nikto nepochybuje, že pani Albrightová – ministerka 
zahraničných vecí  to akosi s tou čiernou dierou nezvládla. 
Patrilo by sa tomuto národu ospravedlniť. No buďme 
veľkodušní. Radšej sa pozerajme dopredu. Veď Slovensko 
a hlavne jeho úžasne vedecké mozgy  z európskeho centra 
jadrového výskumu CERN stoja na prahu objavenia 
božskej častice. Bol by to objav, ktorý by znamenal  
zásadný krok k rozlúšteniu tajomstva hmoty a vesmíru. 
 

Ing. František Vojtech, PhD. 
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave 

 
 

 
 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na 
programové obdobie 2014 – 2020. 

 
Koncom novembra Vláda SR prerokovala materiál „Návrh 
základných princípov na prípravu Partnerskej dohody 
Slovenskej republiky  na programové obdobie 2014 – 
2020“. Stanovuje ním základné princípy na prípravu 
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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“).  
Vznik Spoločného strategického 
rámca na úrovni Európskej komisie 

znamená, že vznikne jeden spoločný nástroj pre rôzne 
politiky EÚ, ktorý by tak mal zjednodušiť koordináciu 
budúcich európskych fondov. Komisia chce zároveň užšie 
prepojiť nový rámec s cieľmi stratégie Európa 2020. 
„Komisia sa zaviazala zvýšiť koherenciu medzi 
jednotlivými cieľmi a investíciami,“ vysvetľuje komisár 
pre regionálnu politiku Johaness Hahn a dodáva, že 
zámerom Komisie je vytvoriť takú kooperáciu medzi 
fondmi, ktorá zabezpečí „inteligentný a udržateľný rast pre 
európskych občanov.“   
V Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 
2007 – 2013 určila vláda SR 11 operačných programov 
(ďalej len „OP“) a 4 horizontálne priority (ďalej len „HP“), 
ktoré zahrnuli najdôležitejšie oblasti spoločnosti.  
Tento počet OP a HP sa ukázal ako príliš vysoký, pretože 
z tohto systému vyplynula aj ich komplikovanejšia a 
náročnejšia koordinácia a implementácia. Vysoký počet 
OP a HP v podmienkach SR a ich implementácia 
prostredníctvom veľkého počtu rozdielnych subjektov 
(RO, SORO) bol jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje aj 
úspešnosť čerpania finančných prostriedkov zo ŠF a KF 
v programovom období 2007 – 2013.  
S cieľom maximalizovať vplyv politiky súdržnosti EÚ po 
roku 2013 na dosahovanie európskych priorít, EK navrhuje 
posilniť strategické programovanie tejto politiky. Celkové 
a čiastkové ciele priorít EÚ v záujme inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu budú pretransformované 
pomocou opatrení strategického programovania do 
základných dokumentov na európskej úrovni a úrovni 
členských štátov. Zároveň každá členská krajina EÚ 
pripraví v spolupráci s partnermi v súlade s prístupom 
viacúrovňového riadenia a ako výsledok negociácií 
s Európskou komisiou základný strategický dokument na 
národnej úrovni, a to Partnerskú dohodu. To je dokument, 
ktorý určí stratégiu, priority a podmienky každej členskej 
krajiny na využívanie fondov SSR efektívnym a účinným 
spôsobom s cieľom dosiahnuť priority stratégie Európa 
2020. Partnerská dohoda má byť v súlade s Národným 
programom reforiem, relevantnými špecifickými 
odporúčaniami Rady EÚ pre konkrétnu krajinu, 
relevantnými odporúčaniami Rady EÚ prijatými podľa 
článku 148(4) Zmluvy o fungovaní EÚ, ako aj ďalšími 
právnymi dokumentmi a strategickými materiálmi,  
tak na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Partnerská 
dohoda bude po jej predložení členskou krajinou  a 
preskúmaní  zo strany EK schválená jej rozhodnutím.  
Na prípravu Partnerskej dohody Vláda SR uznesením č. 
280 z 20. júna 2012 schválila Radu vlády Slovenskej 

republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020 
(ďalej len „Rada vlády SR“) ako koordinačný, poradný a 
iniciatívny orgán vlády SR pre otázky týkajúce sa politiky 
súdržnosti. Rada vlády SR koordinuje prípravu dohody 
medzi SR a EK na roky 2014 - 2020 pre využitie fondov 
SSR EÚ v SR. Rada vlády SR najmä odporúča spôsoby 
dosiahnutia tematických cieľov, priority a opatrenia pre 
realizáciu stratégie Európa 2020, taktiež odporúča OP 
v rámci politiky súdržnosti na programové obdobie 2014 – 
2020, ich príslušnosť k jednotlivým rezortom,  ako aj 
obsahový a finančný rámec jednotlivých OP. Predseda 
Rady vlády SR, ktorým je predseda vlády SR, zabezpečuje 
koordináciu príprav Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 
2020 na národnej úrovni.  
Pre efektívne využitie prínosu fondov SSR EÚ k prioritám 
stratégie Európa 2020 v zmysle návrhu nariadení EÚ by sa 
malo fungovanie týchto fondov zjednodušiť a v rámci 
politiky súdržnosti zamerať na dva ciele, a to: 
„Investovanie do rastu a zamestnanosti“ a „Európska 
územná spolupráca“.  
Z pohľadu formy financovania sa v oblasti politiky 
súdržnosti bude v budúcom programovom období využívať 
forma nenávratného finančného príspevku a vo väčšej 
miere, v porovnaní  s terajším postupom, forma návratnej 
pomoci. Nenávratný finančný príspevok sa bude používať 
predovšetkým tam, kde sa vytvára verejný statok a tam, 
kde z dôvodu vzniku negatívnych externalít a neschopnosti 
internalizovať celý zisk dochádza k zlyhaniam trhu. 
Verejné zdroje podporia takéto aktivity tak, aby sa ich 
úroveň priblížila spoločenskému optimu. Naopak, podniky 
a ich investori sú hlavnými nositeľmi rizika v 
hospodárstve, za ktoré sú odmenení ekonomickými 
ziskami. Preto by mala byť podpora komerčných 
projektov, rizikových projektov a projektov, ktoré by boli 
ekonomicky ziskové aj bez zásahu štátu, prednostne 
zabezpečená formou návratnej pomoci. Týmto spôsobom 
sa tak minimalizuje negatívne ovplyvňovanie hospodárskej 
súťaže a deformácia podnikateľského prostredia. 
V súlade s návrhmi právnych predpisov EÚ pre politiku 
súdržnosti na programové obdobie 2014 – 2020 by mala 
byť podpora zameraná na obmedzený okruh prioritných 
oblastí, do ktorých budú finančné prostriedky 
koncentrované. Tematické oblasti podpory v SR  
sú definované na základe dokumentov „Národná stratégia 
regionálneho rozvoja SR“ (schválená uznesením vlády SR 
č. 296/2010 z 12. 5. 2010), „Návrh predbežného 
stanoviska Slovenskej republiky k budúcnosti politiky 
súdržnosti po roku 2013“ (schválený uznesením vlády SR 
č. 295/2010 z 12. 5. 2010), „Národný program reforiem 
Slovenskej republiky 2012“ (schválený uznesením vlády 
SR č. 157/2012 z 27. 4. 2012) a „Aktualizácia Národného 
programu reforiem Slovenskej republiky 2012“ (schválená 
uznesením vlády SR č. 300/2012 z 27. 6. 2012). Ide 
o nasledovné tematické oblasti podpory, ktoré budú tvoriť 
východiskovú základňu budúcich OP: Základná 
infraštruktúra, Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna 
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inklúzia, Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený 
rast. 
Pre úspešne využívanie fondov EÚ, ako už viac krát bolo 
z úrovne SES NEZES konštatované, 
treba aby Vláda SR prijala dôslednú legislatívnu a 
personálnu analýzu využívania eurofondov v súčasnom 
programovom období 2007-2013. Vývoj plánovaného 
čerpania ŠF z EÚ zahrnutých ako prostriedkov do ročných 
plánov štátneho rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu sa 
v tomto programovom období ani v jednom roku výrazne 
nečerpalo. Preto je z celkového objemu pridelených 
prostriedkov na programové obdobie 2007-2013 
vyčerpaných len mizivých cca35% a hrozí ich 
nedočerpanie. 

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

VŠEMVS 
  

 
 

Analýza demografického prechodu 
(2. časť) 

 
Fáza 2 – Ranná industriálna 
spoločnosť 

Druhá fáza demografického 
prechodu sa spája s vysokou mierou 
rastu populácie, klesajúcou mierou 
mortality a stabilnou mierou natality. 
Táto fáza je charakteristická pre 
krajiny, ktoré sa nachádzajú na 

začiatku procesu industrializácie, kedy dochádza k rastu 
počtu voľných pracovných miest v mestských oblastiach. 
V tejto fáze dochádza pôsobením ekonomických a 
sociálnych faktorov k výraznej zmene demografickej 
charakteristiky danej krajiny. Zmeny na trhu práce a v 
spotrebe spolu so zmenami vo výžive obyvateľstva a 
systéme verejného poskytovania zdravotnej starostlivosti 
spôsobujú pokles miery mortality. Na druhej strane však 
krajiny nachádzajúce sa v druhej fáze vykazujú určité 
charakteristiky, ktoré sa týkajú krajín v prvej fáze 
demografického prechodu. Jednou zo spoločných 
charakteristík oboch fáz je skutočnosť, že miera natality, 
ale aj miera fertility je stále vysoká. Jednou z príčin 
vysokej miery fertility v druhej fáze je skutočnosť, že 
napriek začínajúcej sa industrializácii žije stále veľký počet 
obyvateľstva krajiny na vidieku s obmedzenými 
možnosťami príjmu a spotreby. Deti tak stále zostávajú 
jedným z významných zdrojov pracovnej sily v 
poľnohospodárstve. 

Medzi hlavné príčiny poklesu miery mortality v 
druhej fáze demografického prechodu je možné zaradiť 
zlepšenie stavu verejnej zdravotnej starostlivosti, zlepšenie 
podmienok bývania, prístup ku kanalizácii a zdravotne 
nezávadnej pitnej vode, industrializáciu 

poľnohospodárstva, ktorá vedie k úsporám z rozsahu 
(efektívnejšej výrobe) a tým k produkcii lacnejších 
potravín, ktoré sa tak stávajú dostupnejšie pre širší okruh 
populácie danej krajiny, zlepšenie výživy obyvateľstva, čo 
vedie k zlepšeniu imunitného systému, predĺženiu 
očakávanej dĺžky života a k poklesu miery dojčenskej a 
detskej úmrtnosti. 
Fáza 3 – Neskorá industriálna spoločnosť 

Počas tretej fázy demografického prechodu 
dochádza k rýchlej a výraznej industrializácii. Väčšina 
populácie danej krajiny žije v mestách, miera urbanizácie 
je vyššia ako 50 %. Miera mortality sa postupne znižuje, aj 
keď pokles nie je taký výrazný ako v predchádzajúcej fáze. 
Čo sa týka miery natality, zo stabilnej úrovne druhej fázy 
sa dostáva na začiatku tretej fázy do mierneho poklesu, 
ktorý sa v druhej polovici začína prehlbovať. Je možné 
pozorovať, že v priebehu demografického prechodu 
nasleduje pokles miery natality až po poklese miery 
mortality. Súvisí to so skutočnosťou, že spoločnosť 
považuje kontrolu miery mortality za dôležitejšiu, ako 
kontrolu miery natality. Príkladom môže byť vývoj vo 
vyspelých, ale aj v rozvojových krajinách, kedy sa najskôr 
zavádzajú opatrenia týkajúce sa zlepšenia zdravia 
populácie a znižovania dojčenskej a detskej úmrtnosti a až 
následne sa, v prípade problémov, realizuje populačná 
politika týkajúca sa kontroly natality (napr. v Indii, Číne). 
Dôležitou súčasťou tretej fázy je pokles miery fertility. 
Súvisí predovšetkým so socioekonomickými faktormi, 
medzi ktoré môžeme zaradiť vysokú mieru urbanizácie a 
prechod z agrárnej na industriálnu spoločnosť (resp. 
prechod z ekonomiky orientovanej na primárny sektor na 
ekonomiku orientovanú na sekundárny, prípadne terciárny, 
sektor), rozhodnutie v rámci domácnosti o počte detí (s 
vplyvom na samotnú domácnosť a jej životnú úroveň, ale 
aj na spoločnosť ako celok prostredníctvom vplyvu na trh 
práce, výdavkovú stranu štátneho rozpočtu, efektívnu 
alokáciu vzácnych zdrojov, a i.). Rozhodnutia o počte detí 
vychádzajú zo zmeny v otázke nákladov a výnosov. V 
prípade rozvinutej industriálnej spoločnosti žena dočasne, 
prípadne trvalo, opúšťa trh práce, aby sa starala o deti a 
spolieha sa len na príjem, ktorý zabezpečí pre rodinu muž. 
Tým dochádza k vzniku nákladov obetovanej príležitosti 
pri otázke či mať deti. Čím je počet detí v domácnosti 
vyšší, alebo čím dlhšie je žena mimo trhu práce, tým sú 
tieto náklady vyššie. Rast nákladov tiež môže byť 
spôsobený rastom príjmov žien. 

Miera fertility v prípade tretej fázy 
demografického prechodu je prepojená s trhom práce. 
Jednou z možností ako znížiť mieru fertility je umožniť a 
zjednodušiť vstup žien na trh práce, čím je umožnená 
kontrola pôrodnosti. Pracujúce ženy uprednostnia prácu a 
kariérny rast pred výchovou detí, čím sa znižuje aj miera 
rastu populácie v danej krajine. Je možné konštatovať, že v 
bohatších krajinách nachádzajúcich sa v tretej fáze 
demografického prechodu dochádza k tendencii mať menej 
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detí ako v krajinách, ktoré sa nachádzajú v prvej a druhej 
fáze. 
Fáza 4 – Postindustriálna spoločnosť 

Vo štvrtej fáze demografického prechodu 
dochádza k vytvoreniu tzv. stálej populácie s nízkou až 
nulovou mierou rastu populácie. Miera rastu je podobná 
miere rastu v prvej fáze prechodu, no je spôsobená výrazne 
nižšími mierami natality a mortality. Napriek poklesu 
miery mortality na veľmi nízku úroveň (pod 10 zomretých 
na 1 000 obyvateľov), nedosiahne nulu. V prípade štvrtej 
fázy dochádza k eliminácii ľahkých príčin úmrtí a 
zostávajú tie, ktoré sa prekonávajú ťažšie (úmrtia 
spôsobené civilizačnými chorobami ako obezita, 
kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, a i.). Čo sa týka 
miery natality, tá postupne klesá, pretože mnohé rodiny sa 
rozhodnú byť bezdetné, prípadne majú len 1 dieťa. 
Spoločnosť sa tak dostáva do stavu, kedy nie je schopná sa 
ďalej reprodukovať a miera natality klesá pod úroveň 
miery mortality (vyspelé krajiny Európy, Japonsko). 
Dochádza tak k starnutiu populácie a k prirodzenému 
úbytku populácie. Opäť je možné pozorovať vplyv na celú 
spoločnosť, keď štát je nútený zvyšovať výdavky na 
populáciu v poproduktívnom veku. 
Fáza 5 a 6 

V súvislosti s dosahovaním miery fertility pod 
hodnotou záchovnej miery fertility (2,1 dieťaťa na ženu) je 
možné identifikovať piatu fázu demografického prechodu 
(originálna koncepcia vychádza zo štyroch základných 
fáz). V tomto prípade miera mortality je vyššia ako miera 
natality (k čomu dochádza v priebehu štvrtej fázy). 
Populácia danej krajiny starne a dochádza k úbytku 
populácie, ktorý je možné riešiť prostredníctvom 
imigračnej politiky, ktorá bude preferovať príchod 
cudzincov na územie krajiny. 

V poslednom období sa začína hovoriť aj o šiestej 
fáze demografického prechodu. Myrskylä, Kohler a Billari1 
poukazujú na skutočnosť, že predchádzajúci negatívny 
vzťah medzi národným blahobytom (meraným HDI – 
Human Development Index) a mierou natality sa postupne 
dostáva do krivky tvaru písmena J. Ekonomický rozvoj tak 
najskôr podporuje pokles fertility pri nízkej a strednej 
úrovni HDI, na druhej strane však vysoká hodnota HDI 
podporuje ďalší rast fertility. Ako títo autori uvádzajú, v 
mnohých krajinách, kde úroveň HDI dosahuje vysoké 
hodnoty (okolo 0,95), sa miera fertility začína približovať 
k úrovni 2, čo je takmer hodnota záchovnej miery fertility 
aj keď existujú výnimky ako Kanada a Japonsko. 

 
Doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

EU, Fakulta medzinárodných vzťahov 

                                                           
1  Myrskylä, M. – Kohler, H.-P. – Billari, F. C.: Advances 
in development reverse fertility declines. Dostupné on-line: 
http://www.nature.com/nature/journal/v460/n7256//full/nature08
230.html. 

 
 

 
Makroekonomické východiská dlhu rozvojových krajín 

(3. časť) 
 

Negatívne efekty vysokej zadlženosti krajín 
Globálne udalosti v 70.-80. rokoch 
ako ropné šoky, vysoké úrokové 
miery, recesia v rozvinutých 
krajinách a nízke ceny komodít 
spôsobili markantný nárast dlhov v 
rozvojových krajinách. Následne 
medzi ďalšie faktory patrí zhoršenie 
výmenných relácií, nedostatočný 
manažment menového zloženia 
dlhov, vysoké deficity obchodnej bilancie, komerčné 
krátkodobé pôžičky, nekoncesiálne reštrukturalizácie 
dlhov, občianske vojny a konflikty (Jha, 2003). Extrémne 
zložitá situácia externého dlhu v rade nízko príjmových 
krajín podmienila MMF a Svetovú banku k vypracovaniu 
podmienok špeciálnej asistencie pre ťažko zadlžené krajiny 
(HIPC) v r. 1996. HIPC vtedy tvorilo 32 najviac 
zadlžených krajín a 9 ďalších krajín. Krajiny sa radili k 
najviac zadlženým ak súčasná hodnota ich dlhu k HDP 
presahovala 80 % alebo súčasná hodnota dlhu k exportu 
presahovala 220 %. Tieto krajiny si požičiavali za vysoko 
koncesionálnych podmienok od Svetovej Banky (Bank´s 
International Development Association, IDA) a 
negociovali koncesionálne reštrukturalizácie dlhov s 
Parížskym klubom. 
Jedným z dôvodov, prečo snahy o rozvoj v najmenej 
rozvinutých krajinách zlyhali, bolo to, že namiesto 
investovania do sociálneho a ekonomického rozvoja 
krajiny museli svoje zdroje použiť na financovanie 
externého dlhu zahraničným veriteľom. S vysokými 
úrovňami dlhu, vláda nemá incentívy aby vykonávala 
makroekonomické a štrukturálne reformy. Existuje teda 
významný vzťah medzi bremenom vysokého dlhu a veľmi 
nízkym výkonom ekonomiky, ako nízky rast, nízke 
investície a rozvoj ľudského kapitálu. Existuje viac 
kanálov ako k tomu dochádza, no dva sú výrazne dôležité: 
(i) Efekty cash flow spôsobené redukciou vládnych 
výdavkov, a (ii) odradzujúce efekty asociované s vysokým 
presahom dlhu. 
Efekty cash flow. Redukcia vládnych výdavkov znamená 
menej výdavkov do infraštruktúry a ľudského kapitálu, čo 
brzdí rozvoj a rast. Cash flow problém, ktorý tu nastáva, je 
asociovaný so znížením importu. Krajina má ťažkosti so 
substituovaním dovážaných kapitálových statkov, keďže 
produkcia je nízka, a tým pokles importu vedie k poklesu 
investícií.  
Efekty vysokého presahu dlhu. Krajina je odradená od 
realizácie reforiem, keďže dosiahnuté efekty by šli na 
splácanie externého dlhu. Ďalej presahujúci verejný dlh 
ovplyvňuje makroekonomickú stabilitu zvyšovaním 
fiškálneho deficitu, rýchlym znehodnocovaním meny, 
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monetizovaním deficitu a spoliehaním sa na príjmy s 
vydávaním peňazí do obehu. Dôsledkom zníženej 
schopnosti splácania dochádza taktiež k nedoplatkom a 
reštrukturalizácii dlhov, čo všetko zvyšuje neistotu 
zadlženého verejného sektora a jeho profilu do budúcnosti. 
Riešenie otázky krízy dlhu je pre tieto krajiny teda 
extrémne dôležité. 
Odporúčania prevencie ďalšej zadlženosti 
Je evidentné, že otázkou odpúšťania dlhov je aj prevencia 
od ďalšej pasce dlhov v budúcnosti. Nezodpovednému 
požičiavaniu možno predísť (1.) zabezpečením, aby sa 
externá pomoc interne vyplácala transparentne a 
zúčtovateľne, (2.) použitím fondov v súlade s prijatou 
stratégiou redukcie chudoby, (3.) monitorovacím 
systémom zloženým z parlamentu a predstaviteľov civilnej 
verejnosti, kde vyplácanie pomoci je monitorované na 
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Ďalej, k 
zodpovednému použitiu zdrojov pomôže aj správna forma 
financovania – financovanie činností, ktoré nevytvárajú 
príjem, napr. zdravotníctva, by malo prebiehať grantovou 
formou, kdežto príjem generujúce projekty, ako napríklad 
budovanie tovární, by mali byť realizované formou 
koncesionálneho úveru.  

Ing. Jolana Šubová 
externý doktorand EU, Fakulty medzinárodných vzťahov 

 
 

 
 
 

Energetická stratégia Ruska (2020) a stredná Európa 
(1.časť) 

 
Úloha energií bola vždy 

rozhodujúcim elementom rozvoja 
spoločnosti. Z detstva si spomínam 
na knihu Jose Henri Rosny2 (1856-
1940) „Boj o oheň“3, ktorá vyšla 
v roku 1909 a v ktorej je umeleckým 
spôsobom opísaný boj o energie 
v predhistorickom období. 

V súčasnosti, v dobe 
bezbrehej a nekontrolovanej globalizácie, význam 
energetiky a jednotlivých energetických zdrojov vyrástol. 
Zaistenie energonosičov sa stalo súčasťou národnej 
a v prípade Európskej únie, aj európskej bezpečnosti. Ich 
zaistenie sa stalo tiež vplyvným inštrumentom sociálno-
ekonomického rozvoja krajín a regiónov - čo je dnes, 
v čase korzujúcej sa krízy vo vnútri Európskej únie - 
možno fundamentálnym problémom.  

Na druhej strane  energetika je tradičným 
priestorom (vrátane  strednej Európy) pre konflikty, aj keď 
                                                           
2 Bol to jeho pseudonym. Jeho civilné meno bolo: Joseph Henri 
Honoré Boex, rodák z Bruselu. 
3  V originále: La Guerre du feu (anglický preklad: The Quest for 
Fire). 

- žiaľ - spory, diskusie a čírenie myslí má nie vždy 
racionálny charakter a k téme sa zväčša vyjadrujú politickí 
diletanti a nie experti. 
ENERGETIKA AKO KOMPLIKOVANÁ SFÉRA 
POZNANIA 

Energetika a problémy zaistenia energií je 
komplikovaná sféra poznania. Je však veľmi jednoduché 
a pravdivé poznanie v Európe, že tento región produkuje 
menej energetických zdrojov a musí ich dovážať zo 
zahraničia. No a ďalšie poznanie je, že to bude zatiaľ (či sa 
to niekomu páči, alebo nie) v rozhodujúcich objemoch 
z Ruskej federácie. 

V roku 2011 bola súvzťažnosť surovinovej 
rovnováhy v rámci Európskej únie nasledujúca: vlastná 
produkcia 30,7%, import z Ruska: 25,3%, z Nórska: 18%, 
skvapalnený plyn: 17,4%, z Alžírska 6,8% a z Líbye 1,6%.  
V roku 2015 sa predpokladá pomer: 25,9/ 23/ 
17,8/19,4/7,1 a 1,6%.  V roku 2020 sa Európa bude 
musieť vysporiadať s ďalším poklesom vlastnej ťažby na 
17,9%, nárastom dodávok z Ruska na 30,6%, znížením 
z Nórska na 17,7%. Predpokladá sa nárast dodávok 
skvapalneného plynu z Alžírska na 22,9% (pokiaľ tam 
niekto zo spojencov v NATO – ak ešte bude NATO – 
nevyprovokuje protieurópsku destabilizáciu), z Líbye 
(ktorá sa do tejto doby nespamätá z takejto destabilizácie) 
1,6% a čo je nóvum 5% z regiónu Kaspického mora, 
predovšetkým z Azerbajdžanu (samozrejme za 
predpokladu, že budú dobudované príslušné plynovodné 
trasy)4.  

V rámci týchto predpokladaných pomerov 
rozloženia dodávateľov plynu by som chcel doplniť dve 
zásadné poznámky: 

1) zažívame momentálny boom tém spojených 
s bridlicovým plynom. Experti, ktorí triezvo hodnotia 
možnosti tohto zdroja, predpokladajú, že v roku 2030 by 
tento segment ťažby bol na úrovni 15 mld.m3 ročne. 
Všeobecne by objem tohto netradičného plynu mal byť (k 
roku 2030) na úrovni 50 mld.m3 ročne. 

Aj preto bude - z pohľadu Európy - zohrávať 
naďalej rozhodujúcu úlohu import plynu (na úrovni 75%) 
a z tohto objemu bude až 60% dodávaných klasicky - 
plynovodmi. 

Ako nedávno spoločne konštatovali Catherine 
Ashton (vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku) a  Günther Oettinger (komisár EÚ 
pre energetiku), zrejme uvedomujúc si hraničné číslo 60%, 
nasledujúce: Európska únia by v danej téme mala 
postupovať nasledujúco:5 

a. bezpečnosť zásobovania energiou sa musí stať 
ústredným cieľom zahraničnej politiky Európskej únie; 

                                                           
4 Druhá medzinárodná konferencia: „Paradigmy 
medzinárodnej spolupráce v priestore Kaspického mora: 
energetika, ekológia, modernizácia a bezpečnosť“ (Aktau, 
12.09.2012) túto paradigmu potvrdila. 
5 Pozri najmä: www.eeas.europa.eu/ashton/index_en.htm.  
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b. čo najviac diverzifikovať zdroje energie tak, aby sa 
problémy spôsobené prerušením jedného zdroja 
nepremenili na krízovú situáciu pre celú Európu6; 

c. podporovať modernizáciu zabezpečovania energie - jej 
získavania, prenosu a využívania; 

d. klásť na energetické otázky väčší dôraz v 
dvojstranných vzťahoch s veľkými producentmi. 

2) v Moskve sa konalo 20.11.2012 medzinárodné 
plynárenské fórum - Plyn Ruska 2012,7 na ktorom 
minister energetiky Ruskej federácie Aleksander Novak 
informoval, že energetický trh plynu očakáva v roku 2020 
stagnáciu v Európe. Preto sa Rusko, pričom splní svoje 
zmluvné záväzky voči Európe (ako zodpovedný partner),  
začne v rozhodujúcej miere orientovať na trhy v Ázii 
v priorizácii: Čína, Južná Kórea a Japonsko. 
Podčiarkujem, že hovoríme o zemnom plyne a o fakte, 
ktorý predpokladá aj Medzinárodná energetická 
agentúra (IEA). Tá vo svojej aktualizovanej správe, ktorú 
zverejnila 12.11. 20128, o.i. konštatuje, že podľa ich 
prepočtov sa do roku 2035 svetový dopyt energií zvýši 
o cca tretinu, a to najmä z dôvodu rastúcej spotreby 
v Číne a Indii (vplyvných krajín zoskupenia BRICS, ale aj 
Šanghajskej organizácie spolupráce). Inak parafrázujúc 
slová výkonnej riaditeľky IEA Márie van der Hoeven, 
jadro globálnej spotreby energie „...sa presúva na 
východ...“ No a  uvedené akceptuje aj moskovský 
dokument Energetická stratégia Ruska do roku 20209. 

pokračovanie 
doc. Peter Juza, CSc., PhD. 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave 

 

Panovník Rastic a jeho odkaz dnešku 
 
Borba za samostatnosť a prosperitu národa je trvalý 
proces      
      S blížiacim sa výročím príchodu vierozvestov 
Konštantína a Metoda k naším predkom, starým Slovákom, 
ktorých dielo malo mnohostranne blahodarný a nehynúci 
vplyv na povznesenie nášho národa a jeho postavenie 

                                                           
6 Preto sa EÚ snaží presadzovať „južný koridor“ - plán 
plynovodu vedúceho z oblasti Kaspického mora cez Turecko do 
tej časti Európy, ktorá je v súčasnosti závislá od jediného 
monopolného dodávateľa. Diverzifikované zloženie zdrojov 
energie - s väčším podielom obnoviteľných zdrojov - má zmysel 
nielen z hľadiska energetického a klimatického, ale aj z hľadiska 
zahraničnej politiky. Znižuje závislosť na tradičných 
dodávateľoch a otvára možnosti pre spoluprácu v oblasti 
ekologických technológií so širokým spektrom krajín. 
7 Spracované podľa www.ng,ru, navštívené 22.11.2012. 
8 Ide o dokument: „Svetový energetický výhľad 2012“ (World 
Energy Outlook 2012 – WEO 2012). 
9 Plný text pozri: 
http://www.gasforum.ru/concept/strat_2020.shtml, alebo: 
www.energystrategy.ru 

v medzinárodných vzťahoch prichodí nám pokúsiť aspoň 
malou mierou prispieť 
k plnšiemu a širšiemu 
poznaniu tej osobnosti, ktorá 
sa rozhodujúcou mierou 
podieľala na príchode 
a pôsobení Solúnčanov 
u nás, u Bulharov i ďalších 
slovanských národov. 
         Napriek vyše 
tisícročnej strate vlastnej 
štátnosti, len neveľa 
európskych národov má tak 
dokumentované počiatky svojho písomníctva  ako máme 
my, Slováci. Nehynúcu zásluhu na tomto nevyvrátiteľnom 
fakte má knieža Rastic. To, že o strategicky neoceniteľne 
významnom pôsobení a zásluhách kniežaťa Rastica o náš 
národ dnes tak málo  vieme, je práve dôsledok straty tej 
našej štátnosti, o ktorú sa tento významný panovník 
rozhodujúcou mierou pričinil. Svojím strategickým 
uvažovaním o potrebe nezávislého vierovyznania od 
franských cirkevných a svetských predstaviteľov 
a vzdelania národa a ráznym počínaním počas relatívne 
dlhého obdobia panovania nám tak ponechal odkaz, že  
borba za samostatnosť a prosperitu národa je trvalý 
proces. To musíme mať na pamäti všetci Slováci, no 
predovšetkým inteligencia a všetci, ktorým zverujeme 
právomoc, aby mohli rozhodovať na prospech národa 
vlastného vo vzájomne prospešných vzťahoch s inými 
národmi.  
V štúdiách o samotnom mene Rastic a o jeho pôvode náš 
významný jazykovedec  Ján Stanislav dochádza 
k jednoznačnému záveru : Forma Rastic nie je možná u 
nijakých iných Slovanov, len práve u Slovákov, a to u 
stredných Slovákov, resp. u Slovákov zo stredného 
Slovenska, lebo koncové -c je za praslovanské tj, a teda 
typicky západoslovanské, a rast- je z praslovanského orst, 
čo je systémový jav stredoslovenský a juhoslovanský. Meno 
s týmito dvoma javmi vedno môže byť len 
stredoslovenské...Ostáva zjavným faktom, že Rastic je 
typicky stredoslovenská forma a že teda on sám žil na 
území stredoslovenského nárečia resp. sám bol 
stredoslovenského pôvodu.  Vynikajúci znalec  histórie 
slovenského národa, autor radu originálnych diel aj 
o významných slovenských osobnostiach, na základe 
pramenných materiálov vo viacerých jazykoch - Profesor 
Milan Stanislav Ďurica   v jednej z najnovších štúdii 
konštatuje, že meno nášho vladára v je prácach západných 
historikov zaznamenané najčastejšie v podobe Rastic , 
alebo jej variantoch (napr. Rasticius v Annales 
Alamannici, Annales Xantenses, Rastizen v Ruodolfi 
Fuldensis Annales, Rastiz v Reginonis Choricon atď.) 31 
krát, nikdy nie napríklad v tvare Rostic a zriedkavo vo 
variantoch tvaru Rastislav. Meno Rastic môže byť z 
jazykového hľadiska jedine buď (stredo)slovenského 
pôvodu alebo (podľa P. Ratkoša) môže pochádzať aj z - 
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čisto hypotetického - jazyka stredovekých Slovanov 
(Slovákov) v dnešnom Maďarsku.  
Rastica, syna Mojmíra,  za vládcu Veľkej Moravy v roku 
846 násilne dosadil východofranský kráľ Ľudovít Nemec. 
Zrejme s predpokladom, že ako pevnejší v kresťanskej 
viere, bude  ústretovejší ako Mojmír pri presadzovaní 
východofranských zámerov (Drang nach Osten – už 
vtedy!). Predpokladá sa, že sa pri tom uvažovalo aj o 
Pribinovom návrate na Slovensko.  
Prvé roky  vlády Rastic venoval posilňovaniu svojej ríše 
a vojenskej sily bez účasti na mocenských stretoch so 
susedmi z Moravy. Postupne sa zbavoval vplyvu Nemcov 
a okolo roku 850 už otvorene podporoval Ľudovítových 
nepriateľov vo východofranskej politike. Napr. v  roku 854 
podporil vzburu franského markgrófa Ratboda. Na odvetu 
Ľudovít zaútočil koncom leta s veľkým počtom vojska na 
Rasticovo sídlo - Devín. Tento „prepevný“ hrad sa 
Ľudovítovi nepodarilo dobyť, taká to bola pevnosť. 
Naopak , Ľudovít Nemec bol v tej tejto pamätnej  bitke  
Rasticom úplne porazený. Dokonca nasledoval odvetný 
vpád Rastica do Východnej marky.  
Neúspech Nemcov posilnil  pozície  Rasticovej Moravy. 
Dôsledkom jeho vojenského úspechu bolo aj zosadenie 
markgrófa Ratboda, ktorého v roku 856 vo funkcii 
markgrófa Východnej a Korutánskej marky nahradil syn 
Ľudovíta Nemca – Karloman. 
Rastic následne zmenil spojeneckú stratégiu.  V roku 858 
sa spolčil s Karolmanom, za čo dostal územie Pilišských 
vrchov (územia v dnešnom Maďarsku). Dokonca Rastic 
v druhej polovici roku 861 napadol verného Ľudovítovho 
spojenca - Pribinu, v tejto bitke bol Pribina zabitý (!). 
Nasledoval spoločný útok Rastica s Karolmanom na 
Východofranskú ríšu, pri ktorom dobyli územie až po rieku 
Inn (súč. Rakúsko, prameniaca vo Švajčiarsku). 
V lete 863 sa Ľudovít Nemec spojil s bulharským cárom  
Borisom I. a porazil vojská svojho syna -protivníka 
Karolmana. Pre Rastica to bol signál na prípravu obrany 
svojho sídla  na hrade Devín.  A Ľudovít skutočne v lete 
864prekročil so svojím vojskom Dunaj pri Tullne a začal 
obliehať Rastica na Devíne. Napriek veľkej presile 
Východofranského vojska, tak ako v roku 855 ani v tomto 
strete sa Ľudovítovi nepodarilo  Rasticovu „nevýslovnú 
pevnosť“ Devín dobyť. Keďže však Rastic nemohol z 
obliehanej pevnosti utiecť, uzavreli kompromisnú dohodu. 
Ľudovít sa stiahol z Moravy a Rastic prisahal, že 
Ľudovítovi zachová „vernosť po všetky časy“. Dôvodom 
z Rasticovej strany bola aj stratégia christianizácie jeho 
Moravy, ktorá sa začala napĺňať povolaním vierozvestov 
Konštantína/Cyrila a Metoda. Rastic síce na územia 

Východofranskej ríše neútočil, ale jej nespokojencov 
podporoval. 
Svätopluk, ktorému Rastic dal Nitrianske kniežatstvo, teda 
celú východnú časť Veľkej Moravy aj do léna,  musel 
spolu s Rasticom v rokoch 868 a 869 odraziť ďalšie 
východofranské útoky. Roku 870 došlo však v ich 
vzťahoch k zásadnej zmene - Svätopluk prešiel na stranu 
Nemcov a uznal východofranskú zvrchovanosť nad 
Nitrianskym kniežatstvom. Rastic sa pokúšal o zmenu 
tohto stavu a pokúšal sa  Svätopluka zajať. Neúspešne, 
Svätopluk dal zajať Rastica a odovzdal ho v novembri 870 
Východným Frankom. Frankovia dali Rastica oslepiť 
a uväznili ho. A správu  Rasticovej Moravy (západnej 
Veľkej Moravy) zverili vlastným regentom  grófom 
Viliamovi a Engelšalkovi. Svätopluk, ktorý dúfal, že sa 
príklonom k Frankom stane vládcom aj  Rasticovej časti 
Moravy, odmietol uznať túto východofranskú okupáciu, za 
čo ho bývalí spojenci tak ako aj biskupa Metoda uväznili. 
K zásadnému zvratu došlo v roku 871. V lete vypuklo 
veľkomoravské povstanie proti východofranským regentom 
pod vedením Slavomíra. Frankovia Svätopluka prepustili 
pod podmienkou, že im pomôže poraziť povstanie. 
Prepustený Svätopluk sa však obrátil proti Frankom, 
porazil ich a stal sa novým vládcom Veľkej Moravy. 
Svätoplukovo víťazstvo znamenalo definitívny koniec 
východofranskej nadvlády vo Veľkej Morave. 
Frankovia však drasticky postupovali voči Rasticovi, 
ktorého odvliekli do Bavorska. V Rezne bol Rastic 
odsúdený na smrť, kráľ Ľudovít ho však omilostil, ale dali 
ho oslepiť. Onedlho náš významný vladár zomrel 
v niektorom z franských kláštorov.  
Rasticov odkaz je však stále živý.  Prostredníctvom 
svojich hrdinských činov, najmä pozvaním solúnskych 
bratov – svätých  Cyrila a Metoda, ktorí sa stali aj patrónmi 
Európy,  prispel veľkou mierou k tomu, aby slovenskému 
národu zabezpečili vlastné, originálne písmo, preklady 
Svätého písma do staroslovenčiny – ako štvrtého jazyka 
(po gréckom, latinskom a hebrejskom) a ďalších 
bohoslužobných aj svetských kníh, šírenie kresťanskej 
viery v slovenskom jazyku, kultúru a základy štátnej 
legislatívy - rímskeho práva. Oni vytvorením učilišťa 
vysokej úrovne položili aj  základy slovenského školstva a 
slovenskej vzdelanosti. Tento nehynúci odkaz 
predvídavého Rastica  by mali mať na pamäti kompetentní  
politici a odborníci bez ohľadu na politickú, či inú 
príslušnosť a venovať razantnému rozvoju slovenského 
školstva, vedy a výskumu na začiatku tretej dekády 
samostatnosti SR prvoradú pozornosť. 

Redakcia 
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