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Prvý január 2013 – 

 jedno z najvýznamnejších výročí slovenského národa 
 

              Prvého januára roku 2013 
oslávime jedno z najvýznamnejších 
výročí slovenského národa – 20. 
výročie obnovy slovenskej 
štátnosti. 

Rada Slovenskej 
ekonomickej spoločnosti – 
Nezávislého združenia ekonómov 
Slovenska vyjadruje pri tejto vzácnej 

príležitosti, spolu s našimi členmi a sympatizantmi úctu 
a vďaku všetkým osobnostiam, inštitúciám i neznámym 
hrdinom, ktorí sa o toto historické víťazstvo zaslúžili. 

 
So zadosťučinením ďakujeme za pozdravy 

a ocenenia členom nášho občianskeho združenia, ktoré 
nám za vyše dvadsaťročné aktivity v náročnom zápolení 
vyjadrujú rôznymi formami ľudia z celého Slovenska. 
Zaznievajú z nich povznášajúce aj inšpirujúce myšlienky.  
Že, napriek oveľa horším východiskovým podmienkam 
ako iné tranzitívne štáty, dokázala samostatná Slovenská 
republika už za prvých päť rokov svojej existencie až 
nečakane  úspešné prekonať radikálne redukčné postupy 
v priemysle, poľnohospodárstve, bankovníctve, 
zahraničnom obchode, ale i v ďalších oblastiach 
hospodárstva.  

 
Nenaplnili sa škodoradostné katastrofické scenáre, 

že prídeme prosiť o návrat do pokojne zaniknutej ČSFR. 
Samostatné Slovensko je aktívnym členom rodiny OSN 
a ďalších vyše 80 najvýznamnejších medzivládnych 
a stoviek mimovládnych medzinárodných organizácií. 
Úspechy našich vedcov, umelcov,  producentov, 
športovcov a ďalších profesií, krása našej prírody 
a historických pamiatok sú už uvádzané a postupne vo 
svete známe pod vlastným menom Slovenská republika. 
Nie v druhoradom postavení, ako to bolo v minulosti.  

Za prvé dve desaťročia od svojho vzniku sa však 
ani Slovenská republika nevyhla transformačným 

problémom ekonomiky a celej spoločnosti. Chaotická 
privatizácia, i pri ušľachtilom zámere vytvoriť vlastnú 
podnikateľskú hierarchiu, ktorá viedla k deštrukcii 
pôdohospodárstva, nezodpovedné prenechanie pilierov 
priemyslu, bánk, obchodných reťazcov zahraničným 
subjektom má doteraz negatívne dôsledky. Je to najmä 
vysoká nezamestnanosť, neopodstatnene nízka mzdová 
úroveň (ktorej riešenie  naše NEZES zdôrazňovalo od 
začiatku 90. rokov) a  rozsiahla migrácia za prácou,  
štrajky a únik mozgov.  

Únavná rétorika o podpore, bez jej skutočnej 
podpory, vzdelania, vedy, výskumu, kultúry,   budovaní 
vedomostnej spoločnosti, vedie k nedôvere a neúcte aj 
najvyšších ústavných činiteľov a politikov vôbec. Prevod 
nosných firiem a sietí našej ekonomiky do cudzích rúk 
neprestáva. 

 
Naznačené i ďalšie, poväčšine známe problémy, 

vyžadujú koncentrované riešenie všetkých zložiek 
slovenskej spoločnosti. Základné zdroje a nástroje k tomu 
existujú. Bude záležať na súčinnosti vlády, parlamentu, 
regionálnych aj lokálnych riadiacich stupňov, aby ich 
dokázali aj využiť. Na prospech produkčnej sféry i sféry 
služieb a tým celej spoločnosti, teda aj im samotným. Ak 
ale kompetentní nedokážu riešiť dlhodobú nevyváženosť 
v mediálnej oblasti, ak budú v nich naďalej presadzované 
neúplné, skresľované informácie o ekonomike 
a spoločnosti, ak sa beztrestne bude šíriť neúcta 
k symbolom ťažko dosiahnutej samostatnosti, hrozivé 
dôsledky budeme znášať všetci. Aj budúce naše generácie. 

Chcem však zároveň vyjadriť presvedčenie, že 
rastúci záujem aktívnej časti mládeže aj viacerých 
inštitúcií, vrátane mimovládnych, proslovensky 
orientovaných organizácií, tzv. tretieho sektora, dokáže 
vyburcovať progresívne sily slovenskej spoločnosti aj pred 
obdobím predvolebných, nezriedka ducha prázdnych 
mítingov.  Významné výročia, predovšetkým 1.150. 
výročie príchodu  vierozvestov sv. Cyrila/Konštantína a sv. 
Metoda i 150. výročie založenia Matice slovenskej i ďalšie 
nám poskytnú dostatok príležitostí na prienik tvorivých 
vlasteneckých postojov a povzbudenie k angažovanosti za 
spoločné ciele občanov samostatnej Slovenskej republiky. 

 
Na záver chcem vyjadriť za Redakčnú radu 

SILOČIAR úprimné poďakovanie našim autorom, 
čitateľom, sympatizantom a obetavým tlačiarňam s.r.o. 
bratov Sabovcov vo Zvolene za nezištnú tvorivú 
spoluprácu, za vzácnu priazeň a podporu. Zároveň aj 
želanie, aby sa nám v tvorivej spolupráci darilo účinne 
prispievať aj prostredníctvom nášho časopisu  
k zvyšovaniu efektívnosti slovenskej ekonomiky a tým  
rozvoju sociálnej úrovne, kultúry, obranyschopnosti 
a upevňovaniu pozícií samostatného Slovenska vo 
svetovom spoločenstve.   

  
Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 

predseda SES-NEZES 
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Eurofondy nevyužívame dostatočne na hospodársky 
rast. 

 
Začíname posledný rok 
programového obdobia 2007-2013 
využívania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie( EÚ). Až 
tri štvrtiny z investícií na Slovensku 
tvoria fondy z EÚ a Európska únia 
často uhrádza až 80 percent z ceny 
investície. Zrýchlenie míňania 
eurofondov patrí medzi priority 

každej z posledných vlád. Reálne čerpanie však tento 
zámer nepotvrdzuje. Ich dočerpanie v zmysle stanoveného 
pravidla EÚ n+2 je možné  do konca roka 2015. Takmer 
osem miliárd eur musí Slovensko „zazmluvniť“ v tomto 
roku, pretože priemerná doba realizácie zmluvy je cca dva 
roky, inak ich nebude môcť dočerpať.  
Podľa zverejnených údajov z Ministerstva financií SR sme 
k 31.12.2012 vyčerpali štrukturálne fondy (ŠF) na úrovni 
jednej tretiny  z celkového balíka 11,7 mld. € na 
programové obdobie. Ohrozených je tak zostávajúcich 7,8 
miliardy eur. Ich čerpanie prostredníctvo Operačných 
programov (OP) je veľmi nevyvážené. V prípade OP 
Vzdelávanie suma predpokladanej čistej straty za 
nedodržanie pravidiel n+2 prostriedkov z celkovej alokácie 
na roky 2007-2013 predstavuje 1 863 717 EUR. Čerpanie 
v tomto OP je celkovo najnižšie - len 25,18%. Pod 
priemerom sú aj ďalšie OP. OP Informatizácia 
27,31%, Výskum a vývoj 32,23%. Nad priemerom je OP 
Zdravotníctvo 65,12% a Regionálny operačný program 
58,0%.  
Vývoj plánovaného čerpania ŠF z EÚ zahrnutých ako 
prostriedkov do ročných plánov štátneho rozpočtu oproti 
skutočnému čerpaniu  jasne signalizuje výrazné dlhodobé 
zaostávanie od počiatku programovacieho obdobia až 
doteraz, teda za roky 2007-2012. V percentuálnom 
vyjadrení podľa informácii z internetovej stránky MF SR 
zaznamenáva nasledovný výrazný neplniaci medziročný 
trend čerpania: 87,8 ; 70,1 ; 57,4,  49,2, 60,7 a 69 % !  
 „Sme si istí, že peniaze sa vyčerpať nepodarí. Pri 
optimistickom variante to bude na úrovni 80 percent, pri 
pesimistickom na úrovni 60 percent,“ konštatujú niektoré 
firmy, profesijne sa zaoberajúce   problematikou 
eurofondov. Danú situáciu z hľadiska času možno teda 
charakterizovať, že je už skôr neskoro, ako najvyšší čas 
urobiť zásadný obrat pre dobehnutie zaostávania a 
odstránenia výrazných nedostatkov, ktoré sprevádzajú 
čerpanie eurofondov . Doterajšie vlády, čo je paradox - 
zámerne brzdili využívanie eurofondov - v záujme 
znižovania deficitu verejných financií. Čerpanie 
eurofondov nie je totiž možné bez spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu. Ak sa na spolufinancovaní vzdelania, 

vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu zámerne „ušetrí“, 
potom, prirodzene, dochádza celkovo k nízkemu čerpaniu 
štrukturálnych fondov, teda Slovensko tieto prostriedky na 
vzdelanie, vedu a výskum z eurofondov  nevyužije 
a perspektívne nepodporí hospodársky rast. 
K analýze hlavných  problémov využívania eurofondov 
možno priradiť veľmi nepriaznivý fakt, že k výraznému 
nárastu čerpania na Slovensku neprispelo ani obdobie 
hospodárskej krízy z konca roka 2008 do prvého štvrťroku 
2010. Slovensko za toto obdobie vyčerpalo len 6% 
celkových prostriedkov. Aj keď to bolo spoločným cieľom 
EÚ za pomoci nástrojov štrukturálnej politiky, ktorými sú 
predovšetkým štrukturálne fondy dosahovať svoje prioritné 
ciele. Na Slovensku sa eurofondy teda nestali podľa 
dosahovaných výsledkov nástrojom na prekonávanie krízy. 
Pri ich rýchlom využívaní rozhodujúcu úlohu mohli 
zohrávať hlavne investície do vzdelávania, vedy 
a výskumu a inovácií. Zrýchlenie čerpania eurofondov nie 
je jednorazové opatrenie. Tomu predchádza fáza 
zazmluvnenia finančných prostriedkov z EÚ. Ak by boli 
tieto prostriedky v čase krízy premyslene  zazmluvnené do 
konca roku 2010, mohol byť tento rok v znamení 
konečného dočerpania eurofondov. 
Takýto trend nastúpili ako príklad  z minulosti severské 
krajiny,  z čoho teraz získavajú. Slovensko je ekonomickou 
úrovňou pod priemerom krajín EÚ aj preto, že dlhodobo 
zaostáva za vyspelými krajinami najmä v investíciách do 
vedomostnej ekonomiky. Dôležitosť, ktorá sa kládla zo 
strany EÚ na rozvoj vedomostnej ekonomiky je nesporná. 
Nebolo to len napĺňanie jedného z cieľov Lisabonskej 
stratégie, ale v hospodárskej kríze aj opatrením na jej 
prekonávanie a naštartovanie hospodárskeho rastu po jej 
skončení. V tejto oblasti vedomostnej ekonomiky sa 
eurofondy čerpajú na Slovensku dlhodobo veľmi slabo. 
Krátko sa treba ešte vrátiť v tejto súvislosti k prvému 
obdobiu čerpania eurofondov 2004-2006. Celkové využitie 
za Slovensko sa splnilo len vďaka EÚ, tým že predlžila 
možnosť čerpať prostriedky o pol roka dlhšie, čo bolo 
jedným z opatrení EÚ proti kríze. Možno konštatovať, že 
sme veľmi nedostatočne využili túto možnosť a určené 
finančné prostriedky z prvého programového obdobia 
2004-2006 práve do oblasti vedomostnej ekonomiky, pre 
projekty do vzdelávania, výskumu a vývoja. Čerpanie bolo 
len na cca 70%, čo v objeme predstavuje nedočerpanie 
27,2 mil EUR (821,5 mil SK). Prostriedky boli 
realokované, aby sa mohli  za toto obdobie vyčerpať. Je 
preto opodstatnená kritika expertov v tejto oblasti, ale aj 
ďalších ekonómov, že ani jedna z doterajších vlád SR 
dlhodobo nevenovala tejto oblasti dostatočnú pozornosť. 
Až nepochopiteľne sa na základe doteraz uvedených faktov 
javí skutočnosť, že počas celého programovacieho obdobia 
neboli Vládou SR prijaté konkrétne opatrenia na zlepšenie 
nepriaznivej situácie. Materiály prerokované vo vláde  boli  
spravidla vzaté len na vedomie.  
Výnimkou bolo uznesenie č. 323/2011, ktoré sa v zásade 
nerealizovalo. Implementácia eurofondov, ktorá sa 
realizuje prostredníctvom dokumentu finančného riadenia 
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má v súčasnosti 15 verzií, pričom podstata sa po celé 
programové obdobie prakticky nemenila. 
Celý systém riadenia štrukturálnych fondov sa tak stal 
počas celého programovacieho obdobia doslova nočnou 
morou pre každého, kto chce tieto prostriedky využívať. 
Všetci, ktorí s nimi prichádzajú do styku, sa jednoznačne 
sťažujú na prehnanú byrokraciu, komplikované, absolútne 
nejasné pravidlá a zdržiavanie celého procesu. Pôvodné 
európske nariadenia nie sú zložité, určujú len základne 
rámce, problém je implementácia na naše pomery. 
Byrokratická džungľa dokonca dosiahla takú úroveň, že sa 
v nej nevyznajú už ani samotní autori programu. Problém 
je aj v tom, že úradníci na každom stupni riadenia 
nepomáhajú eurofondy čerpať, sústreďujú sa len na 
kontrolu, ktorá ďaleko presahuje všetko, čo ukladajú 
smernice EÚ. Aj malý nesúlad dokáže projekt zastaviť na 
celé mesiace, v lepšom prípade zastaviť, v horšom sa 
projekt vracia na úplný začiatok.  
Tento rok je nanajvýš dôležitý, nielen z pohľadu zrýchlenia 
čerpania eurofondov. Mal by sa stať tým, že sa vytvoria 
zásadne nové racionálne postupy, ktoré by sa využili pre 
nové obdobie a zohľadňovali skúsenosti 
z predchádzajúceho obdobia. 
V tejto súvislosti treba vidieť veľkú príležitosť na vládnej 
úrovni, jednotlivých ministerstiev zásadne zracionalizovať 
celý administratívny proces v zaujme vyčerpania 
eurofondov už teraz v tomto programovom období. 
Zároveň to môže byť významná príprava na zahájenie 
nasledovného programovacieho obdobia 2014-2020. 
Súčasne je treba vykonať aj personálny audit na 
ministerstvách v útvaroch eurofondov. Bude to zároveň 
jedným z krokov vlády v pripravovanej reforme 
a racionalizácii verejnej správy. Určite nie je ďaleko od 
pravdy konštatovanie, že sa s eurofondmi viac rokov 
pracuje s veľkým množstvom pracovníkov bez kontroly 
ich efektivity. Ako príklad možno uviesť a zároveň položiť 
otázku: 
Na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu aj s 
agentúrou pre eurofondy pracuje dlhodobo cca šesť rokov 
cca 300 pracovníkov a ich výsledky sú v čerpaní 
eurofondov, kde sú prostriedky pre vedomostnú 
ekonomiku, nepretržite podpriemerné. Netreba to 
komplexne posúdiť a niečo zásadné urobiť? 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. 
 

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

VŠEMVS 
 
 
  

 
Aj  India musí upevňovať svoju individualitu 

 
V rámci projektu VEGA „Neoregionalizácia 

svetovej ekonomiky a spoločnosti, č 1/1326/12“ venuje 
riešiteľský tím Fakulty medzinárodných vzťahov 
Ekonomickej univerzity v Bratislave osobitnú pozornosť 
tým subjektom, ktoré v sledovanom megatrende zohrávajú 
kľúčovú úlohu. Nesporne k nim patrí mohutná 
medzinárodná organizácia BRICS, združujúca dynamicky 
sa rozvíjajúce ekonomiky Brazílie, Ruskej federácie, Indie, 
Číny a najnovšie Juhoafrickej republiky. Príznačné pre 
tieto ekonomiky sú znateľne menej drastické dosahy 
globálnej krízy, hoci ani ony nie sú ušetrené reliktov krízy, 
ktorá otriasla svetom. Nielen v materiálnej sfére.    

 
 

 
 
Zoskupenie BRICS má už nielen ambície, ale 

dosiahlo taký stupeň rozvoja, že sa začína postupne 
vyčleňovať z kategórie „tretí/rozvojový“  a za 
primeranejšie sa začína pokladať klasifikačný stupeň 2/ 
„druhý“ svet1.   

Najvýznamnejším členom BRICSu je nesporne 
Čína. Jej dominantné postavenie aj v celosvetových 
reláciách v relatívne blízkej budúcnosti už málokto 
spochybňuje.    

V týchto súvislostiach sa ukazuje, že aj druhý 
najvýznamnejší člen BRCS, akým je mohutná India si 
musí v rámci tohto zoskupenia svoje záujmy a pozície 
strážiť a upevňovať. Najmä z hľadiska dlhodobej 
perspektívy sa musí zasadzovať v medzinárodnej súťaži 
sama za seba. 

 Má na to všetky predpoklady, najmä:  
- jeden z najväčších svetových trhových priestorov - 

vzhľadom k rozsahu, štruktúre  a rastúcej 
vzdelanosti jeho obyvateľov 

- je demokratickým štátom 

                                                           
1 Parag Khanna: Why India must stand up for itself, blogs.ft.com 
› markets  
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- dosahuje vysoký stupeň v globálnych 
informačných technológiách 

- rozsiahle investície do energetiky 
- rozsiahle investície do biotechnológií 

 
      Okrem toho India bude v tomto roku pokračovať vo 
svojom ambicióznom kozmickom programe a vyšle na 
planétu  Mars raketu so sondou bez ľudskej posádky, 
ktorej cieľom. bude hľadať dôkazy života, ako aj skúmať 
vlastnosti marťanskej atmosféry a povrchu. Sondu vynesie 
do vesmíru raketa indickej výroby, odštartovať by mala 
v novembri 2013 a na obežnú dráhu doletieť za 11 
mesiacov. Náklady na túto indickú misiu tvoria okolo 66 
miliónov eur. Táto misia na Mars sa uskutoční na počesť 
65. výročia nezávislosti Indie od britskej nadvlády. India 
má v programe okrem misie na Mars v priebehu dvoch až 
troch rokov vyslať sondu aj na Mesiac.  
       Globálna kríza zasiahla negatívne i do indickej 
ekonomiky.  I keď nie tak drasticky ako v prípade USA 
a ďalších vyspelých ekonomík.  Je  to dostatočne zrejmé 
z poklesu tvorby HDP Indie v období 2005-2013  na 
nasledujúcom grafe   ratingovej  agentúry  Standard and 
Poor´s. 
 

Zahraničnoobchodná výmena BRICS  – v národných menách 
 

Na ostatných summitoch  hláv členských štátov 
BRICS sa už realistickejšie prezentujú vnútorné vzťahy. 
Napríklad rast medzinárodného obchodu Ruska s Čínou 
v národných menách  sa začal rozvíjať už v roku 2009, 
Číny  so Spojenými arabskými emirátmi v r. 2010. 
Tento trend so širšou platnosťou vyjadruje snahy o 
oslabenie závislosti od amerického dolára  

V bilaterálnych obchodných  vzťahoch India začala 
antidumpingové opatrenia proti Číne.  

A v spore Svetovej obchodnej organizácie voči 
čínskym  obchodným postupom   sa Brazília  pripojila 
k stanovisku USA a Európskej únie. 

Dlhodobo trvajú pohraničné spory medzi Indiou 
a Čínou a podobne trvajú napäté vzťahy Ruskej federácie 
pre pohraničné spory s Čínou a ďalšími štátmi. 

India a Brazília, ktoré napriek svojmu 
ekonomickému, vojenskému, námornému 
a  geopolitickému potenciálu   nie  sú doteraz členmi  
Bezpečnostnej rady OSN budú hľadať pri vstupe do BR 
OSN rôzne spojenectvá, čo by mohlo ovplyvniť 
koherenciu BRICS. 

Napriek uvedeným a prípadne i ďalším 
divergentným prvkom, je zrejmá snaha spoluprácu členov 
BRICS naďalej rozširovať a prehlbovať. Nebude sa to 
zrejme uberať takými tempami, ktoré sme na základe 
bežného vývoja aj my očakávali.  

Fakty a mediálne odozvy dokazujú,  že vnímanie 
Indie vo svetovej ekonomike a spoločnosti za ostatné dve 
dekády sa značne menilo. Z tajomnej a pomerne málo 
známej Indie, ktorá je typická svojou vznešenou chudobou 
, sa vyvinula mocnosť s bohatým ľudským i materiálnym a 
vedeckým potenciálom. Plne možno súhlasiť so závermi 
analytikov Standard and Poor´s, že by bolo paradoxom, 
keby ekonómovia. ktorí naštartovali progresívny, 
liberálnejší  vývoj  Indie ostatných dvoch dekád,  sa stali 
príčinou jej ústupu z perspektívnych pozícií v BRICS i vo 
svetovej ekonomike. 

 Adam Roberts vo svojej úvahe Wrestling giants/ 
Zápas obrov2 však  rovnako vníma terajšie problémy Indie 
ako nečakane zložité. Už spomínané spomalenie rastu, 
rozsiahle korupčné škandály, oslabenie rupie, zlé 
monzúny, volebné straty vládnuceho Indického národného 
kongresu v dôležitom štáte Uttar Pradeš, vyzvali volanie 
po demisii premiéra Manmohana Singha. jedného 
z rozhodujúcich ekonómov, ktorí prispeli k dynamickému 
rozvoju Indie v uplynulých rokoch. Je preto pochopiteľné, 
že nezriedka sa môžeme stretnúť s replikou, že  najlepšie 
by bolo na tento rok zabudnúť. 

 No ani tento a nasledujúci rok nesľubujú Indii veľa 
pokoja a priestoru pre plnú koncentráciu na kľúčové 
ekonomické problémy.  

Relikty ešte z obdobia britskej koloniálnej nadvlády 
– prihraničný spor Jamu a Kašmír s Pakistanom, ale 
i národnostné, religiózne konflikty - sú značnou záťažou 
budovania modernej Indie i pri nesporne ohromných 
ľudských a materiálnych zdrojoch. 

 Predvolebné súperenie medzi  straníckymi rivalmi -
Národným kongresom Indie  a Ľudovou stranou –
 (Bharatiya Janata Party) - signalizuje možné vystriedanie 
súčasného premiéra Raulom  Gandhim, ktorého 
prirovnávajú k princovi Charlesovi. To vedie k prognóze 
na tento ( fiškálny) rok, že dôjde  

• k poklesu rastu HDP na  6,5% 
• inflácii                             8,4% 
• rastu populácie na           1,24 mld.3 

  
Pre slovenských ekonómov, podnikateľské 

subjekty  a kompetentné rezorty, na čele s Ministerstvom 
zahraničných vecí a Ministerstvom hospodárstva má 
                                                           
2 The World in 2013, The Economist 2012, s. 67 
3 The World in 2013, The world in  figures Countries, s. 97 
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podrobnejšie skúmanie tendencií jednotlivých členov 
 i celého zoskupenia BRICS strategický význam. A pokiaľ 
ide o Čínu a Indiu platí to znásobene. Lebo, napr. u Indie, 
kde pri  nemalých problémoch tradičných odvetví 
priemyslu,  sú vysoko perspektívne odvetvia a oblasti pre 
rozvoj spolupráce. Medzi nimi je to oblasť vzdelania 
a výskumu. Progres v oblasti informačných technológií  
s prioritou e-governance,  v oblasti riadiacich procesov 
priemyselných a ďalších odvetví napr. železníc a pod., a – 
outsourcingu, kde Indii prináleží svetové prvenstvo. Už 
v roku 2008 dosiahli tržby IT firiem 23 mld. USD, kým 
tržby IT outsourcingu tvorili 41 mld. USD.4  

Podľa štúdií Svetovej turistickej organizácie India 
patrí medzi desiatku najperspektívnejších 
a najdynamickejšie  rozvíjajúcich turizmus. Potvrdzujú to 
očakávané príjmy z tohto odvetvia. Len za január by mali 
podľa odhadov dosiahnuť 20-percentný nárast voči 
rovnakému minuloročnému obdobiu.    

  Celkove má India voči ostatným partnerom 
a konkurentom dve strategicky príťažlivé podmienky. 
Prvou  je   celosvetovo  najmladšia populácia (okolo 450 
miliónov ľudí vo veku do 21 rokov). Tou druhou je vyše 
400 miliónová stredná vrstva, ktorá by do roku 2025 mala 
vzrásť na 600 miliónov.  Jej  kúpyschopná sila postupne 
rastie a priťahuje  rozsiahle investície aj gigantických 
investorov, medzi nimi Walmart, Nestlé a i.  

India sa stala významným partnerom Európskej 
únie. Spolupráca EÚ s Indickou republikou sa prehĺbila na 
základe Kooperačnej dohody z augusta 1994. Týka sa 
najmä  oblasti rozvoja a diverzifikácie obchodu 
a investícií, uľahčenia lepšieho vzájomného porozumenia  
posilnenia väzieb medzi regiónmi v oblasti technických , 
hospodárskych a kultúrnych záležitostí. 

Podľa strategického dokumentu pre Indiu na 
obdobie r. 2000-2013 boli vytvorené fondy na projekty 
v oblasti zdravotníctva,  vzdelania a implementáciu 
Spoločného akčného plánu v sume 470 miliónov eur.5 
Uvedené a ďalšie normatívne dokumenty medzi EÚ a  
Indiou sú ďalším impulzom  na prehlbovanie efektívnej 
spolupráce a vzájomne výhodných stykov Slovenska 
a Indie. 

Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 
 
 

 
 
 

                                                           
4 Balhar, Víťazoslav: India-Globálny  outsourcing informačných 
technológií a lekárskych služieb, 
Zborník výstupov v rámci projektu VEGA 1/0862/08, EKONÓM 
Bratislava, 2010 
 
5 Grešš, Martin: Vzájomné vzťahy Európskej únie a Indie, Zborník 
výstupov v rámci projektu VEGA 1/0862/08, EKONÓM Bratislava, 
2010 
 
 

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

 
Vychádzajúc z uvedeného si v strednej Európe 

nemôžeme dovoliť ani na minútu akúkoľvek 
prokastrináciu vo vzťahu k budúcim stabilným 
a bezpečným dodávkam plynu.  

 
ENERGETICKÁ STRATÉGIA RUSKA DO ROKU 
2020 

V súčasnosti bezpečnosť 
jednotlivých svetových hráčov závisí 
nielen od vojenských síl a jadrového 
potenciálu, ale aj od disponovania 
energetickými zdrojmi, bez ktorých 
nie je možný stabilný ekonomický 
rozvoj krajiny. Rusko má značné 
zásoby energetických zdrojov a je 
jedinou krajinou G8, ktorá v budúcnosti bude ich čistým 
exportérom. Podľa údajov medzinárodnej energetickej 
agentúry Rusko zaujíma: 
• prvé miesto vo svete v zásobách zemného plynu (aj v 

jeho ťažbe a exporte), 
• druhé miesto v ťažbe ropy (za Saudskou Arábiou), 
• tretie miesto v exporte uhlia, 
• štvrté miesto vo výrobe jadrovej energie. 

Základným dokumentom ruskej energetickej 
politiky je Energetická stratégia Ruska. V roku 2003 bol 
prijatý dokument Energetická stratégia Ruska pre obdobie 
do roku 2020, v ktorej sú formulované hlavné ciele, úlohy 
a smery rozvoja PEK. V roku 2009 bola prijatá 
Energetická stratégia Ruska na obdobie do roku 2030. 
Vybrané aspekty obsiahnuté v týchto dokumentoch: 
• Energetická bezpečnosť sa považuje za najdôležitejšiu 

súčasť ruskej národnej bezpečnosti. Pre súčasnú ruskú 
ekonomiku je charakteristická vysoká energetická 
náročnosť, ktorá je 2-krát až 3-krát vyššia než vo 
vyspelých krajinách. Je potrebné realizovať štruktúrnu 
prestavbu ekonomiky v prospech spracovateľských 
odvetví  menej náročných na energiu. 

• V zahraničnej energetickej politike je hlavným cieľom 
upevnenie pozícií Ruska na svetových energetických 
trhoch. Energetická politika Ruska je zameraná na  
diverzifikáciu trhov plynu, orientáciu v budúcnosti 
nielen na Európu, ale aj na Áziu, diverzifikáciu 
prepravných trás, diverzifikáciu tovarovej štruktúry 
exportu v prospech produktov s vyššou pridanou 
hodnotou a pritiahnutie zahraničných investícií.  

• Prioritným smerom ruskej energetickej politiky je 
Európa (export 70% ruskej ropy a zemného plynu). 
Cieľom energetickej politiky Ruska v Európe je 
pomocou napríklad novobudovaných ropovodov a 
plynovodov upevniť si úlohu vedúceho energetického 
hráča na európskom energetickom trhu a zároveň 
rozšíriť sféru svojho vplyvu. 

  

Medzinárodné politické vzťahy 
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JE RUSKO SCHOPNÉ ZABEZPEČIŤ POTREBY 
ENERGIÍ?  

V samotnom Rusku sa spotrebujú 2/3 vyťaženého 
zemného plynu. Gazprom v súčasnosti nakupuje zemný 
plyn okrem nezávislých producentov v Rusku aj v štátoch 
Strednej Ázie, aby splnil svoje záväzky voči domácim i 
zahraničným spotrebiteľom. Dodatočný dopyt na energiu 
sa plánuje uspokojiť prostredníctvom rozvoja jadrovej 
energetiky (jej podiel v energetickom mixe by sa mal zvýšiť 
zo 16% na 30%). Pokiaľ ide o rozvoj obnoviteľných 
zdrojov energie, táto otázka nie je zatiaľ dosť aktuálna 
(lacné tradičné energetické nosiče). 

Rusko má záujem zachovať tranzitný monopol v 
postsovietskom priestore. Z tohto dôvodu sa snaží 
kontrolovať všetky trasy dodávok. V dôsledku zostreného 
globálneho súperenia o prístup k energetickým zdrojom 
Kaspického regiónu a Strednej Ázie, do ktorého sú 
zapojení okrem Ruska aj EÚ, USA, Čína, Irán, Turecko, 
ruský tranzitný monopol v tomto regióne sa začína 
rozpadať (napr. buduje sa plynovod TAPI - Turkmenistan-
Afganistan-Pakistan, bol vybudovaný plynovod z 
Turkmenistanu cez Uzbekistan-Kazachstan do Číny).  

Perspektívne na trhu s plynom sa bude zvyšovať 
podiel skvapalneného plynu (LNG). V roku 2009 bol v 
Rusku uvedený do prevádzky prvý závod na 
skvapalňovanie plynu Sachalin 2, ktorý otvára možnosti 
pre exportné dodávky bez nutnosti budovania plynovodov. 

 
PÁR POZNÁMOK NA ZÁVER A PLYNOVÝ 
HISTORIZMUS 

Pravičiarmi milovaný K. Popper upozorňoval na 
nebezpečenstvo historizujúceho prístupu k ľubovoľnej 
téme analýzy spoločensko-ekonomických procesov, 
pretože to spôsobuje, že zodpovední sú náchylní len 
k jednému riešeniu. Lenže dnes, tu a teraz,  potrebujeme 
v téme energetiky ekvifinalitu! Nezabúdajme na spôsob 
myslenia N. Machiavelliho, ktorý jasne hodil ľudstvu do 
očí tézu, že ľudia sú náchylní odpustiť vrahovi zapichnutie 
otca, či brata, ale  sú zásadne proti tomu, ak im niekto 
siahne na ich peniaze. V rámci témy inak 
povedané...Európa je náchylná na čokoľvek, ale ak ide 
o energie,.... 

 
Základnou otázkou je: Môžeme pestovať ruže bez 

tŕnia?, či môžeme žiť bez plynu z Ruska?  Na úrovni 
dnešného poznania odpovedám NIE! A podľa toho by sa 
mala (sa musí) - aj Európa - správať! F. W. Nietzsche, 
opäť parafrázujúc, povedal asi nasledujúce: ...sme tu 2000 
rokov a žiaden nový Boh... V rámci energetickej  témy by 
to znelo:  ...sme tu x rokov a žiadne nové zdroje energií 
v 21. storočí nie sú v dohľade, pričom plyn bude hrať 
prím...! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Graf: Spotreba zemného plynu v Európe (v mil. ton)6 

 
doc. Peter Juza, CSc., PhD. 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave 
 

 
 

 
 

Štefan Anián Jedlík (1800-1895) 
 

      Fyzik, matematik, priekopník elektrotechniky, 
vynálezca, pedagóg, jeden z najvýznamnejších 
priekopníkov  v oblasti elektrotechniky v devätnástom 
storočí v Európe. 
 
      Narodil sa 11. januára 1800 v 
Zemnom pri Komárne, kde sa jeho 
otec vysťahoval za chlebom z 
Liptova. Po stredoškolskom štúdiu v 
Trnave a Bratislave vstúpil do 
rehole v zadunajskej Pannonhalme a 
súčasne študoval na Peštianskej 
univerzite matematiku a fyziku. Po 
získaní doktorátu (1822) pôsobil ako profesor fyziky na 
gymnáziu v Rábe a v rokoch 1829 – 1840 na Kráľovskej 
akadémii v Bratislave. Tu sa veľmi dôkladne zaoberal 
                                                           
6 Prameň: Sia Conseil, Energymarkets, European Commission – 
Global Research (HVB), Eurogas, Natural Gas Demand Supply – 
Long term outlook to 2030, Central Europe. 
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výskumami vo viacerých oblastiach fyziky, najmä však v 
elektrine – novej, rozvíjajúcej sa disciplíne. Počas svojho 
pôsobenia v Bratislave sa venoval aj koncipovaniu 
učebnice fyziky, ktorej prvý zväzok vyšiel roku 1850. 
V tom čase bol už Jedlík profesorom fyziky na Peštianskej 
univerzite. Jeho pozornosť upútal predovšetkým 
elektromagnetizmus. Po stopách Ampéra a Oersteda 
zostrojil roku 1828 elektromotor, neskôr prototyp 
elektrického rušňa a koncom päťdesiatych rokov elektrické 
dynamo. Počas pôsobenia v Bratislave tiež pokračoval vo 
svojich pokusoch s indukciou. Vytvoril aj prototyp tzv. 
„magnetického čapu“, ktorý je základnou súčiastkou 
spomínaného elektrického rušňa. 
      Z Bratislavy odišiel za profesora fyziky na Peštiansku 
univerzitu (1840 – 1878), kde bol i rektorom. Po svojom 
odchode na dôchodok žil v rádovom dome benediktínov v 
Győri. V rokoch 1848/49 bol dekanom Filozofickej fakulty 
a roku 1863/64 aj rektorom univerzity. Od roku 1858 bol 
riadnym, od 1873 čestným členom Maďarskej akadémie 
vied. 
      Štefan Anián Jedlík bol vynikajúcim, vedecky 
aktívnym experimentálnym fyzikom a konštruktérom 
prístrojov, ktorý svojimi výsledkami sa najmä v oblasti 
skúmania elektromagnetických javov zaradil medzi 
najvýznamnejších vedcov 19. storočia. O svojich 
experimentoch len pramálo publikoval a väčšinu svojich 
prístrojov skonštruoval len ako demonštračné pomôcky, 
čím jeho objavy zostali väčšinou nepovšimnuté. 
      Dokázateľne už v rokoch 1827–1829, ako prvý na 
svete skonštruoval model elektromotora, v ktorom pevnú aj 
otáčajúcu časť tvorili elektromagnety. Jeho 
„elektromagnetický rotor“ bol priekopnícky aj použitím 
ortuťového komutátora. V roku 1842 použil podobný 
motorček na pohon vozíka pohybujúceho sa na 
koľajniciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jedlíkov model elektrického auta – zo 40. rokov 19. storočia! 
 
Jedlík už v roku 1861, tzn. minimálne päť rokov pred 
Wernerom Siemensom popísal a použil princíp 
samobudenia na dyname vlastnej konštrukcie. 

      Úspešne sa zaoberal aj konštruovaním galvanických 
článkov a akumulátorov, pri ktorých aplikoval niekoľko 
pôvodných konštrukčných prvkov, napr. sieťovú elektródu. 
Jeho batérie leydenských fliaš (neskôr rúrkových 
kondenzátorov vlastnej konštrukcie) boli prístrojmi na 
výrobu elektrických iskier extrémne veľkých dĺžok. Použil 
v nich zapojenie (1863), ktorého princíp multiplikácie sa 
dodnes využíva v technike vysokých napätí. 
 
      Unikátne parametre mali aj jeho prístroje na rezanie 
optických mriežok. Š. A. Jedlík skonštruoval ešte celý rad 
elektrotechnických a iných fyzikálnych prístrojov a 
demonštračných pomôcok. Medzi jeho skoré vynálezy 
patrilo aj zariadenie na výrobu sódovej vody, ktoré sa stalo 
základom prvého takto zameraného podniku v Uhorsku v 
roku 1841 a bolo tak jediným Jedlíkovým vynálezom, 
ktorý ešte počas jeho života našiel priemyselné uplatnenie. 
 
      Život Jedlíka  predstavuje 50 rokov pedagogickej 
činnosti a 70 rokov tvorivej vedeckej práce. Nikdy 
neprestával obdivovať veľkolepú, nádhernú, všemocnú 
prírodu. Zomrel ticho a nebadane vo vysokom veku. Pri 
všetkých ťažkostiach a trápeniach prežil život bohatý, plný 
a krásny. Nikdy necítil samotu ani opustenosť, nikdy 
nereptal proti nespravodlivému osudu. Nedožil sa 
zaslúženej odmeny, ani uznania za veľké dary, ktoré 
poskytol ľudstvu. 
 
      Poznámka: Nedostatok finančných prostriedkov a 
ľahostajný postoj kompetentných štátnych aj regionálnych 
inštitúcií voči vynikajúcim slovenským priekopníkom vedy 
a techniky svetového významu z uplynulých storočí,  
bohužiaľ - na škodu týchto osobnosti, ale aj celej 
spoločnosti – pretrváva i v druhej dekáde 21. storočia. V už 
samostatnej Slovenskej republike! 
     Je načase, aby nielen technická, ale celá slovenská 
progresívna inteligencia, všetky vlastenecké inštitúcie, sme 
dali vládnucim štruktúram dôrazne na vedomie, že žiadame 
od nich - razantný prechod od slov o budovaní 
vedomostnej/vyspelej spoločnosti – k efektívnym činom. 
Len tak môžu rátať s našou plnou podporou pred i v čase 
nasledujúcich volieb. 
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