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Vlastenectvo – Štátnosť – Ekonomika 
 

Slovenský národ, ako potvrdzujú 
stále plnšie poznatky o našej 
autochtónnosti v strede Európy, patrí 
medzi nemnohé národy Európy, 
ktoré si dokázali - i po 
mnohostoročnej strate vlastnej 
štátnosti - uchovať svoju identitu a 
aspoň torzo územia, ktoré nám 
patrilo za čias kráľa Svätopluka. 

Prirodzene, strata štátnosti znamenala veľké straty 
ľudského potenciálu a materiálnych hodnôt. To je zrejme 
kľúčový problém v doterajšom vývoji nášho národa. Tie 
obrovské straty, ku ktorým dochádzalo v 20. aj na začiatku 
21. storočia  znižovali spôsobilosť hájiť svoje práva voči 
početnejším národom, s ktorými sme boli nútení spolu 
nažívať.  
 Tisícročná strata štátnosti sa však rozhodujúcou mierou 
prejavovala a dodnes prejavuje v nedostatočnej úrovni 
vlastenectva. Už sme aj v našom odbornom časopise 
uvádzali neradostné zistenia domácich odborných 
výskumov aj objektívnych medzinárodných  
organizácií, vrátane EUROSTATU. Že v porovnaní, napr. 
s Turkmi, sme vo vlastenectve len na polovičnej úrovni. 
Nedávno sme mohli v našej tlači čítať vyznanie jednej 
doktorandky, ktorá sa venuje práve tejto problematike. Po 
ročnom pobyte v Istanbule a stretnutiach aj v tureckých 
rodinách  mimo Istanbulu konštatuje, že „sa nestretla ani 
len s najmenším prejavom rasizmu u Turkov. Je síce 
pravda, že Turci majú veľmi silné národné cítenie (na 
základných školách povinne spievajú každý pondelok a 
piatok národnú hymnu, v každej rodine je minimálne jedna 
turecká vlajka a obraz Otca Turkov visí v každom 
obchode),....“ 
 Namieste je teda otázka pre všetkých Slovákov, ktorým 
záleží na tom, aby sme svoje opodstatnenie nazývať seba 
Slovenkou/Slovákom dokázali nezištnou podporou štátnosti 
a prácou. Aj tých, ktorí sú inej národnosti, či príslušnosti, 
no chcú žiť v žičlivom, dobroprajnom prostredí, na ktorého 
tvorbe sa sami tiež podieľajú.  
Je načase, aby v dvadsiatom roku od obnovy slovenskej 
štátnosti došlo v kompetentných vládnych, regionálnych, 
miestnych, podnikateľských i mimovládnych 
organizáciách k zodpovednému prehodnoteniu plnenia 
svojich povinností pri upevňovaní slovenskej štátnosti. 
Aby nastúpil trend vyššej zodpovednosti všetkých 
občanov! Lebo, ako to fundovane vyjadril aj bývalý 
generálny tajomník OSN Kofi Annan „len tie národy 
a s nimi žijúce spoločenstva prosperujú, v ktorých fungujú 
výkonné,  zodpovedné štátne inštitúcie. Nešťastné sú 
národy, ktoré majú slabé vlády“. 

Dobre si treba všímať kto a prečo hlása, že štát je najhorší 
vlastník. A pritom (možno za tučný bakšiš, či sľúbený 
podiel)  číha na prevzatie nášho podniku, či banky pre seba 
či cudzí štát.  Treba sa nám ráznejšie dožadovať, aby 
protispoločensky a bez hanby a obavy antislovensky 
pôsobiace osoby a inštitúcie, osobitne mediálne v cudzích 
rukách, rozvracali našu spoločnosť a hanobili meno 
Slovenska pred svetom.  
Zo 14. marca 1939, keď Slovenský snem - pred hrozbou 
deštrukčného rozdelenia slovenského územia medzi 
číhajúce susedné štáty - jednomyseľne  prijal zákon 
o obnove slovenskej štátnosti -  vyrobili naši neprajníci 
„odtrhnutie sa“ od západnej časti 1. Č-SR. Jej prezident 
hneď 15. marca išiel požiadať všemocného vtedy A. 
Hitlera, aby Protektorát Čechy a Moravu prijal pod svoju 
ochranu! To sa už nezvykne komentovať! 
Do nepriazne ako 14. marec, sa môže dostať aj  pre 
slovenský národ neoceniteľný Prvý január 1993.  
S nesmiernym oduševnením sme ho, za účasti najvyšších 
predstaviteľov na hradnom nádvorí v Bratislave a celom 
Slovensku vítali. Ale pri ľahostajnom prístupe nielen k 20. 
výročiu obnovy štátnosti, ale bez vlasteneckého 
posilňovania vo vedomí aj najmladších generácií, môže náš 
národ o ňu znova prísť. So všetkými dôsledkami. A to 
predsa ani jeden zdravo rozmýšľajúci príslušník národa, 
nielen v Európe, ale kdekoľvek na svete žije, nemôže 
dopustiť.  
Zdravé vlastenectvo, môže a mal by prejavovať každý 
Slovák nie len formálne. Ale hlavne podporou   národných 
záujmov na tom mieste, kde žije a pracuje. Osobitne 
v podpore rozvoja slovenského hospodárstva, priemyslu 
pôdohospodárstva a nákupu slovenských výrobkov. 
Rovnako tak v službách, napríklad taxikár, projektant, 
potravinár, ekonóm, vedec, úradníci – od obecných úradov 
až po  tých v najvyšších inštitúciách. A bezvýhradne 
v diplomacii, kde by nemali mať miesto odporcovia 
slovenskej štátnosti. 
Pri prechádzkach Bratislavou človeka poteší pohľad na 
vynovený Hrad. V jeho ruinách sme sa pred vyše 
polstoročím tešili z plánov jeho obnovy, ktorého kýpte 
dnes typických štyroch veží nám zanietený iniciátor 
a presadzovateľ obnovy Hradu, maliar Janko Alexy  aj na 
rozkreslené škice svojou karmínovou pastelkou živo 
načrtával. Impozantný je  celý rad ďalších stavieb i na 
petržalskej strane Dunaja. Ale necitlivosť pri výstavbe 
nášho hlavného mesta vo viacerých prípadoch je za 
uplynulé dve dekády zarážajúca. Akoby v bratislavskom 
magistráte prevládali ctiteľky a ctitelia  šönenáckov, 
špicľov a „čumilov“. Ako sme si voči ich zálusku na tučný 
bakšiš: vyprotestovali odpredaj takmer dokončených 
stavieb pre Slovenské národné divadlo. Tak nám tam 
vycapili v dehonestačnej kombinéze nesmrteľného 
generála – Osloboditeľa. Pomsta až za hrob? Najlepšou 
odpoveďou týmto necitlivým antislovákom bude: už 
v najbližších a ďalších komunálnych voľbách prísť 
k volebným urnám a voliť len takých, ktorých poznáme 
ako skutočných vlastencov a citlivých Bratislavčanov. (A 
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dôsledne dohliadnuť na objektívne zrátanie výsledkov 
volieb.) 
Ako dobrí patrioti postupovali Košičania, ktorým 
blahoželáme k titulu hlavného mesta kultúry v Európe. 
Začínali systematicky už za čias Rudolfa 
Schustera, prehltli nejednu horkú slinu za zdravú 
ambicióznosť a – budú mať z toho potešenie a prosperitu 
nielen ono sami, ale  morálny aj ekonomický úžitok celý 
juhovýchod Slovenska a celé Slovensko..  
   V týchto súvislostiach mi naskočil na monitore 
kultivovaný príspevok spisovateľa Antona Hykischa  pod 
názvom Komu patrí Bratislava (v Euroreportplus, časopis 
pre prezentáciu Slovenska v Európskej únii, ss.62-63 
z roku 2009). Už vtedy - 68 rokov trvale bývajúci 
v Bratislave, známy spisovateľ aj diplomat vyjadril 
počudovanie - čo má Štefánik spoločné s divadlom? I nad 
ďalšími kúskami tých, čo zodpovedajú za rozvoj hlavného 
mesta Slovenska. Zdá sa, akoby tí, ktorí v zlomovom čase 
horovali za pripojenie Bratislavy k susednému štátu,  
zanechali Bratislave vplyvných nástupcov. Je to pre 
slovenských konšelov zahanbujúce, ale nie nemenné! 
Verím, že sa priučíme od Košičanov dobrému vzťahu 
k svojmu mestu, jeho dejinám a významným osobnostiam. 
Že aj sochy našich a európskych patrónov sv. Cyrila, sv. 
Metoda a sv. Gorazda čoskoro zvýšia kultúrnu úroveň 
a slovenský charakter hlavného mesta Slovenska.  
 

Ing. Ladislav Lysák. DrSc. 
 

   

   

Možnosti ako zabezpečiť hospodársky rast. 

Posledný Summit Európskej rady v 
marci mal dve časti. Úvodom 
prebehlo stretnutie 27 lídrov 
všetkých členských krajín a okrajovo 
sa uskutočnil summit 17 štátov 
eurozóny, na ktorom si lídri 
vymenili názory na aktuálnu 
hospodársku situáciu v eurozóne. 
V oboch prípadoch bola témou 

vážna ekonomická situácia, s ktorou osobitne zápasí blok 
krajín eurozóny. Kým v minulom roku prepad ekonomiky 
dosiahol 0,6 %, v tomto roku je odhadovaný na 0,3 %. 
Situácia by bola hlavne z pohľadu Slovenska  horšia, keby 
kľúčovú úlohu nehral export. Problémy pritom spôsobuje 
najmä veľký pokles domácej spotreby.  
Podľa očakávaní by obnova mala nastať už budúci rok 
a odhad pre rast je na úrovni 1,4 %. Pokiaľ ide o Slovensko 
Európska komisia predpokladá 2,9 %, čo má byť druhý 
najsilnejší hospodársky rast v eurozóne.  
Pokiaľ ide o dlh, tak podľa slov premiéra bude mať 
Slovensko tento rok tretí najnižší v eurozóne a túto pozíciu 
by si malo udržať aj v roku 2014.  

Z diskusií na Summite vyplynulo, že na jednej strane je 
spoločný postup, na druhej strane krajiny musia na 
niektoré veci reagovať podľa svojich národných potrieb 
vlastnými návrhmi a opatreniami. Zadefinovali štyri 
priority, ktoré podčiarkol aj predseda Európskej rady 
Herman Van Rompuy.  
Prvou je poriadok vo verejných financiách a výbere daní. 
Intenzívne chcú bojovať aj proti daňovým únikom, ktoré 
podľa slov premiéra nie sú len problémom Slovenska, ale 
aj EÚ.  Druhou prioritou je obnova normálneho toku 
financií do ekonomiky, najmä pôžičiek pre malé a stredné 
podniky. Ide o európsky problém, lebo banky sú naďalej 
konzervatívne v niektorých krajinách a zastavujú toky 
financií do týchto podnikov. 
Ako tretiu prioritu stanovili podporu hospodárskeho rastu. 
Štvrtou témou bola problematika sociálnych dôsledkov 
krízy. Napriek tomu, že došlo k istej stabilite finančných 
trhov a sú náznaky oživenia, je zrejmé, že sociálne 
dôsledky prekvapili celú EÚ najmä z pohľadu 
nezamestnanosti. Z pohľadu vývoja nezamestnanosti, ktorá 
neustále trhá rekordy kríza a recesia majú tak vážne 
sociálne dôsledky, že v roku 2013 by v eurozóne mala byť 
najvyššia v histórii na úrovni viac ako 12 %. S osobitnou 
silou sa kríza podpísala pod zamestnanosť mladých, 
z ktorých je na Slovensku bez práce 85 tisíc. 
Závery teda zdôrazňujú spoločnú dohodu pokračovať v 
prorastovej fiškálnej konsolidácii v EÚ. Napriek tomu 
najväčšie spory lídrov eurozóny sa dnes vedú najmä 
ohľadom otázky: Šetriť alebo míňať? Nemecko verzus 
Francúzsko. V prípade  prvej alternatívy - zvyšovania 
výdajov sa vzhľadom na realitu posledného desaťročia javí 
ako neúčinné a dokonca ešte viac škodlivé. Naopak druhú 
alternatívu - šetrenie sme začali aplikovať iba nedávno, 
približne pred 3 - 4 rokmi vo viacerých štátoch. U 
niektorých dobrovoľne (Lotyšsko, Estónsko), u iných 
nútene (Grécko, Írsko, Portugalsko).  
Výsledky sú rôzne, vo väčšine prípadov však negatívne. 
Pozrime sa však do tejto problematiky trošku hlbšie. 
Z analýz finančných inštitúcii vyplýva, že hospodársky rast 
za posledných minimálne desať rokov bol financovaný 
prevažne dlhom či už súkromného alebo verejného sektora. 
Vytvorili sa bubliny v mnohých odvetviach najmä 
v stavebníctve a nafúknutých sociálnych systémoch. 
Hovoriť potom o trvalo udržateľnom raste možno asi 
sotva. Stredná vrstva obyvateľstva, ktorá dokázala držať 
spotrebu vysoko a zadlžovať sa, začína výrazne oslabovať, 
a to hlavne v krajinách kde sa tento nezdravý rast 
prejavoval najviac. Možno medzi takéto krajiny zaradiť 
okrem periférie aj Francúzsko, Čínu a USA. V týchto 
krajinách stredná vrstva oslabuje výraznejšie.  
Spôsobov, ako riešiť tieto nerovnováhy, je viacero. 
Môžeme buď šetriť, alebo míňať viac, avšak na úkor 
nového dlhu, alebo vymazať straty, čiže zbankrotovať, 
alebo vnútorne devalvovať menu v problémových 
krajinách prostredníctvom poklesu dôchodkov. Politici 
preferujú už spomínané prvé dve riešenia. Teda buď šetriť, 
alebo míňať viac. Bankrotovať sa boja z dôvodu 
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nepredikovateľných strát a tiež straty politickej popularity 
a pokles dôchodkov je tiež málo reálny, keďže mzdy sú 
smerom nadol nepružné.  
Podpora rastu cez zvýšenie výdavkov alebo vytvorenie 
nových fondov z nových daní, ako to prezentujú určité 
frakcie v europarlamente možno úspešná nebude. 
V podstate sa to dialo doteraz. Najpravdepodobnejšie budú 
tieto peniaze totiž smerovať do infraštruktúry 
a chudobných regiónov na podporu projektov bez merania 
ich efektívnosti. Ďalším spôsobom ako „podporiť" 
ekonomiku je vytvárať nový dlh prostredníctvom priamych 
vládnych výdavkov. Niektorí ekonómovia sa v tomto 
zhodujú a navrhujú, aby Nemecko a ostatné severské 
krajiny zvyšovali svoje výdavky na podporu periférie a 
podporili jej rast. Vzniká však obava , že čiastočne k tomu 
dochádzalo doteraz, aj keď nie priamo cez vládne výdavky 
ale cez súkromné investície a ukázalo sa, že táto politika 
zlyhala. Vytvorili sa mnohé nerentabilné investície 
financované nízkymi úrokovými sadzbami 
nezodpovedajúcimi realite. Na základe týchto argumentov 
nemožno asi považovať podporu rastu spôsobom 
zvyšovania vládnych výdavkov. 
Nemecko naopak presadzuje cestu škrtov a znižovania 
výdavkov. Čelí dnes vysokej kritike z dôvodu 
nezlepšujúcej sa situácie v problémových krajinách a 
poklesu životnej úrovne. MMF dokonca dospel k tomu, že 
zníženie vládnych výdavkov o jedno percento zníži HDP v 
priemere o 0,9 až 1,7 percenta. Samozrejme, záleží, aké 
výdavky vláda škrtí. Podľa môjho názoru existuje stále 
relatívne veľký priestor na znižovanie výdavkov, ktoré 
neškrtia rast, resp. neprehlbujú recesiu až tak výrazným 
spôsobom, napr. prebujnený štátny aparát, 
alebo zreformovať vzdelávací systém, keďže vysoké školy 
chrlia každý rok veľké množstvo študentov, ktorí sa 
nedokážu zamestnať. 
Z tohto pohľadu sa možno viac prikláňať k politike 
šetrenia a škrtania, avšak bez odpisu dlhov či už 
súkromného alebo verejného sektora. Inak sa stále 
výraznejšie smerom dopredu nepohneme. Napriek tomu 
bude zaujímavé, ktorým smerom sa bude Európa naďalej 
uberať, no treba veriť, že sa bude prikláňať k tomu 
nemeckému, ktorý aspoň nevytvára nový dlh. 
 

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

VŠEMVS 
 
 
  

 
Vývoj cien agrokomodít v rokoch 1998 – 2011 

 
Pri analýze časových radov jednotlivých agrokomodít 
vychádzame z dvoch hlavných úloh: 1. Popis časového 
radu danej komodity; 2. Vysvetlenie vývoja časového radu. 

V rámci deskripcie časových radov 
používame predovšetkým základný 
štatistický rozbor v rámci 
deskriptívnej štatistiky so 
základnými charakteristikami. Pre 
získanie cien jednotlivých komodít 
sme využili online databázu FAO 
(FAO Trade and Markets). 
Analyzujeme 4 základné 
agrokomodity: kukuricu, pšenicu, ryžu a sóju. Pri analýze 
základných charakteristík vývoja cien uvedených 
agrokomodít využívame priemerné mesačné nominálne 
ceny za obdobie január 1998 až máj 2011. Rozsah súboru 
pri jednotlivých komoditách je 161 (počet mesiacov 
v období január 1998 – máj 2011). Minimálna cena pre 
jednotlivé komodity bola dosiahnutá v období júl 1999 
(pšenica) až apríl 2001 (ryža a sója). Čo sa týka 
maximálnej ceny, je možné v sledovanom období 
pozorovať výrazný rozdiel medzi kukuricou a ostatnými 
komoditami. Kým maximálne priemerné mesačné ceny 
v prípade pšenice, ryže a sóje boli dosiahnuté v priebehu 
mesiacov marec až júl 2008, v prípade kukurice bola 
v sledovanom období dosiahnutá maximálna cena v apríli 
2011 (v marci – júli 2008 sa pohybovala v priemere na 
úrovni 255,60 USD/tona čo je približne 81,4 % úrovne 
z apríla 2011). Pri porovnaní priemernej mesačnej ceny 
a mediánu je možné pozorovať zhodnú skutočnosť, kedy 
priemerná cena je vyššia ako medián, čo naznačuje 
asymetrické rozloženie cien jednotlivých komodít 
v prospech nižších ako priemerných cien, čo nám potvrdila 
aj analýza šikmosti, ktorá vykazuje vo všetkých položkách 
kladné hodnoty. Priemerný absolútny prírastok bol 
v uvedenom období najvyšší pri sóji (1,66 USD/t 
medzimesačne) a najnižší pri pšenici (1,11 USD/t 
medzimesačne). Čo sa týka priemerného koeficientu rastu 
cien, najnižší vykazovala ryža (1,0030; tempo rastu cien 
o 0,3 % medzimesačne) a najvyšší kukurica (1,0062; 
tempo rastu cien o 0,62 % medzimesačne). Vzhľadom na 
skutočnosť, že ceny jednotlivých komodít sú asymetricky 
rozložené, je možné pozorovať rôzny výskyt cien od 
priemernej ceny ak zoberieme do úvahy násobky 
smerodajnej odchýlky. Početnosť výskytu cien 
v jednotlivých cenových triedach je určená rozdielom 
násobkov smerodajnej odchýlky od priemernej ceny. 
V prípade kukurice a pšenice je možné pozorovať, že 
v intervale  sa nachádza viac ako 80 % cien 
a v prípade ryže a sóje viac ako 75 % cien. Na druhej 
strane je možné pozorovať výskyt abnormálne vysokých 
cien v prípade kukurice (1,86 % cien), pšenice (1,24 % 
cien) a ryže (1,86 % cien) v intervale vyššom ako 

. Čo sa týka minimálnych cien (interval 
), je možné pozorovať vyššiu početnosť 

v prípade pšenice (4,35 % cien) a sóje (6,21 % cien). 
Extrémne nízke ceny (interval vyšší ako ) sa 
v sledovanom období nevyskytli. Môžeme konštatovať, že 
počas sledovaného obdobia sa väčšina cien pohybovala na 
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úrovni blízkej priemernej cene (v závislosti od výšky 
smerodajnej odchýlky) s výnimkou roka 2008, kedy boli 
dosahované extrémne vysoké hodnoty cien pri všetkých 
sledovaných komoditách (v prípade kukurice aj v prvej 
polovici roka 2011). 
Pri analýze cien komodít sme využili dekomopozíciu 
časových radov na trendovú a sezónnu zložku. Čo sa týka 
trendovej zložky, využili sme kĺzavé štvrťročné priemery, 
ktoré kopírujú skutočný vývoj cien v jednotlivých rokoch 
takmer presne (v prípade použitia kĺzavých ročných 
priemerov bolo možné sledovať vysokú mieru nezhody 
medzi predpoveďou a skutočnosťou v prípade extrémnych 
cien v roku 2008). Modely pre jednotlivé komodity 
vysvetľujú len 63,12 % (pšenica) – 74,17 % (sója) 
variability cien. Okrem trendovej zložky sme analyzovali 
aj sezónnu zložku pri vývoji cien jednotlivých komodít. Na 
základe veľkosti smerodajnej odchýlky vypočítanej z 
mesačných indexov konštatujeme, že dôveryhodnosť 
sezónnej zložky je dostatočne vysoká. Na základe údajov 
môžeme sledovať, že najnižšie priemerné ceny dosahuje 
kukurica v mesiacoch júl – september (nižšie v priemere 
o 7 % za uvedené mesiace) a najvyššie ceny je možné 
očakávať v marci (0,3 % vyššie ako priemer) a vo februári 
(-0,2 % pod priemerom). V mesiacoch október – január 
dochádza k postupnému rastu ceny. Najstabilnejšie ceny 
(najnižšia miera variability) je možné predpokladať 
v mesiacoch január – február a október – december. 
V letných mesiacoch je variabilita oveľa vyššia, pričom 
najvyššie hodnoty dosahuje v júni  a júli. Podobný vývoj 
ako pri kukurici je možné sledovať aj pri pšenici, 
s výnimkou zimných mesiacov. Najnižšie ceny dosahuje 
táto komodita v mesiacoch máj – august (v priemere nižšie 
oproti priemernej cene o 8,25 %). Na rozdiel od kukurice 
dosahuje pšenica najvyššie ceny v mesiacoch október – 
december (v priemere vyššie o 1 %). V týchto mesiacoch 
je možné pozorovať aj najstabilnejší vývoj cien s najnižšou 
mierou variability. Naopak, najvyššie zmeny je vidieť 
v mesiacoch február a marec. V prípade ryže je možné 
pozorovať najvyšší prepad cien v mesiacoch október – 
december (v priemere o 6 % od priemernej ceny), čo je 
rozdiel oproti pšenici, ktorá v uvedených mesiacoch 
dosahuje najvyššie ceny. Najvyššie ceny boli vykázané 
v mesiacoch apríl – jún v priemere o 0,3 % vyššie od 
priemernej ceny. Najväčší rozdiel medzi cenami je možné 
pozorovať v mesiacoch január, september a december, 
najstabilnejší vývoj cien zase v marci a apríli. Čo sa týka 
sóje, v jesenných a zimných mesiacoch vykazovala 
podobný vývoj ako ryža, pričom najnižšie priemerné ceny 
dosahovala v mesiacoch september a október (-7 % od 
priemeru). Najvyššie ceny dosahovala sója, podobne ako 
ryža, v letných mesiacoch jún a júl (v priemere o 1,5 % 
vyššie ako priemerná cena). Najvyšší rozdiel v cenách sa 
vyskytoval v mesiacoch apríl – júl, najnižšie rozdiely 
naopak v mesiacoch január – február a november – 
december. 
Uvádzaná analýza ukázala, že v prípade sledovaných 
agrokomodít môžeme sledovať výraznú sezónnu zložku pri 

všetkých komoditách. Dekomopozícia časových radov 
v období rokov 1998 – 2011 zreteľne ukazuje 
pravdepodobnosť vývoja cien komodít v jednotlivých 
mesiacoch, čo môže mať nepriamy vplyv aj na stanovenie 
cien agrokomodít na domácom trhu. 
 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 
 
 
 

 
Atribúty palestínsko – izraelského  konfliktu 

(1. časť) 
                 
  Arabsko-izraelsky konflikt je téma 
veľmi rozsiahla. Nasledujúci pohľad 
je len pokusom o stručné zhrnutie 
čiastkového problému v oblasti 
Palestíny. Tento konflikt počas 
posledného desaťročia je odrazom a  
vyvrcholením konfliktov a 
problémov trvajúcich už viac ako 
dvetisíc rokov. Ak mu chceme 
porozumieť, musíme v ňom rozoznávať 3 základné 
hľadiská: historické, náboženské a politické.  
Historické hľadisko. 
História Palestíny z pohľadu židovských dejín.  
     História dnešnej Palestíny začína  približne v 13. storočí 
pred n. l. keď sem prišli Izraelci a Palestínčania. Do tej 
doby bolo toto územie ohraničené na západe 
Stredozemným  morom, na juhu Negevskou púšťou, na 
východe riekou Jordán s nadväzujúcim Mŕtvym  morom a 
na severe vysokým Hermonským pohorím. Obsadené  bolo 
pôvodnými kanaánskými kmeňmi,  podľa ktorých sa 
označuje ako Kanaán. Izraelčania prišli od juhu z Egypta, 
kde v predchádzajúcich štyroch storočiach existovali nie 
ako národ, ale ako trieda otrokov pochádzajúcich z jedného 
kmeňa, ktoré okrem pôvodu spájal rovnaký jazyk a 
rovnaké náboženstvo. Pod vedením Mojžiša, vzdelaného 
Egypťana izraelského pôvodu sa vymanili z egyptského 
područia a po 40 rokoch kočovania po Negevsko-Sinajskej 
púšti dorazili k Jordánu za ktorým objavili "zasľúbenú 
zem". Počas doby kočovania sa týchto 12 izraelských 
kmeňov vzájomne pospájalo  a vytvorili izraelský národ. V 
nasledujúcich dvoch storočiach kanaánsku krajinu osídlili a 
podmanili. Pôvodné obyvateľstvo bolo postupne vytlačené, 
vyhubené, prípadne asimilované a jeho identita definitívne 
zanikla. Na prelome posledného tisícročia pred naším 
letopočtom došlo k zmene štátneho zriadenia. Namiesto 
pomerne voľného zväzku izraelských kmeňov vzniklo 
kráľovstvo, ktorého prvý kráľ Saul konsolidoval 
príslušnosť jednotlivých kmeňov k štátu. Najznámejším 
bol v poradí druhý izraelský kráľ Dávid, ktorý rozšíril 
izraelské územie, upevnil jeho hranice a založil sídelné 
mesto Jeruzalem na mieste bývalej kanaánskej  pevnosti 
Jebús. Práve nedávno oslavoval Jeruzalem 3000 rokov 
svojho trvania. Vzhľadom k tomu, že kráľ Dávid 
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pochádzal z izraelského kmeňa Juda, ktorý obývali územie 
z juhu priliehajúcej k Jeruzaleme, začalo sa tejto oblasti 
vravieť Judsko (Judea) a tento názov sa v nasledujúcich 
storočiach rozšíril na väčšiu časť Kanaánu. Dávidov syn a 
tretí izraelský kráľ Šalamún vďaka múdrosti  a obratnej 
politike rozšíril nielen oblasť svojho panovania, ale získal 
svojmu kráľovstvu takú povesť, že sa plne vyrovnalo  
Egyptu, tak aj severným a východným ríšam (Asýrčania, 
Babylon atď.).  
     Po Šalamúnovej smrti v polovici 9. storočia pred .n. l. 
sa izraelská ríša vinou vnútorných sporov rozdelila na dve 
kráľovstvá - severný Izrael so sídelným mestom Samare a 
južné Judsko s Jeruzalemom.  Tým došlo k oslabeniu 
a Izraelčania  len s ťažkosťami odolávali náporom svojich 
silnejších susedov. V roku 722 pred n. l. sa Asýrčanom 
podarilo poraziť a ovládnuť severný Izrael. Judské 
kráľovstvo odolávalo ďalších 150 rokov, až bolo nakoniec 
r. 586 pred n. l. obsadené Babylončanmi, ktorí medzitým 
porazili a ovládli Asýrsku ríšu. Tak ako predtým  
Izraelčania, boli teraz aj Judejci (Židia) odvlečení  do 
zajatia a presídlení do oblasti dnešného Iraku. Jeruzalem 
bol zbúraný a ich chrám postavený Šalamúnom bol 
zničený. Na izraelskom území zostala iba časť 
obyvateľstva, ktoré sa začínalo miešať s prisťahovalcami z 
okolia. Pomerne skoro sa vďaka zmene politických 
pomerov (zánik Babylonskej ríše pod náporom Peržanov)  
židia mohli vrátiť na svoje pôvodné územie a obnoviť 
chrám i Jeruzalem (okolo roku 538 pred n. l). Obnova štátu 
im trvala celé storočie a konala sa pod priateľskou 
perzskou  nadvládou. Peržania umožňovali vznik 
samosprávnych štátov v rámci svojej ríše a dokonca 
podporovali aj ich náboženstvo a kulty. V tej dobe mali 
Židia pokoj na usporiadanie svojich vnútorných záležitostí 
ako v Judsku, tak i v diaspóre (slovo diaspora znamená 
židovské osídlenie po celej Perzskej ríši). Zďaleka nie celá 
židovská komunita sa vrátila z exilu domov, ale všetci 
udržiavali medzi sebou s jeruzalemským centrom čulý 
styk.  
     Ďalšie problémy sa začali prejavovať po roku 332 pred 
n. l., kedy macedónsky kráľ Alexander Veľký rozmliaždil 
perzskú  ríšu. Začala sa presadzovať nová kultúra a 
civilizačná veličina - tzv. polis - grécky mestský štát. V 
Sýrii aj na judskom území dochádzalo k intenzívnemu 
gréckemu osídľovaniu a helenizácii. Mestá sa rýchlo 
pogréčťovali, vidiek ostával vernejší pôvodnej židovskej 
kultúre, náboženstvu i jazyku. Medzi gréckym a 
židovským javom však vznikalo napätie, ktoré vyvrcholilo 
tzv. Makabejskou vojnou v rokoch 166 - 161 pred n. l. 
Názov pochádza od mena piatich bratov Makabejských, 
ktorí stáli pri zrode povstania, hrali v ňom vedúcu úlohu a 
nakoniec sa stali vládcami nového nezávislého židovského 
štátu. V tej dobe bola grécka moc už na ústupe a jej miesto 
postupne zastávali Rimania. Politické udalosti a vnútorné 
spory židovských vodcov v nasledujúcich sto rokoch 
spôsobili, že v roku 63 pred n. l Židia viac menej 
dobrovoľne uzavreli zmluvu o pripojení k Rímskej ríši. (Z 
nášho pohľadu je zaujímavé, že táto zmluva bola podobná 

súčasnej zmluve o pristúpení k Európskej únii). Týmto 
aktom sa dostala vojenská a postupne aj politická správa 
Izraela pod moc Rimanov, ktorí toto územie včlenili do 
svojej ríše pod názvom provincie Judea. Okrem rímskeho 
miestodržiaceho spravovali túto oblasť tiež židovskí králi, 
ktorí mu však boli podriadení. Najznámejší z nich je 
Herodes Veľký. Za jeho vlády bol rozšírený Jeruzalem a 
mnoho ďalších židovských miest a hlavne nechal 
kompletne prestavať a zväčšiť jeruzalemský chrám - 
centrum židovského náboženského života, ktorý stál na 
dnešnej chrámovom  kopci, kde dnes stojí Omarova 
mešita. Za života tohto vládcu sa narodil aj Ježiš Kristus a 
práve Herodes Veľký nechal v reakcii na jeho narodenie 
povraždiť všetky novorodeniatka Betleheme a okolí.  
     Počas rímskej nadvlády rástlo židovské sebavedomie a 
následkom toho aj politické napätie. Židia si uvedomovali, 
že prevyšujú Rimanov kultúrne, ale aj  intelektuálne. Na 
základe svojho náboženského presvedčenia očakávali, že 
dôjde k obnoveniu nezávislosti ich štátu a postupne 
dochádzalo k rôznym revoltám.  
     V šesťdesiatych rokoch 1. storočia n. l rastúce hnutie 
odporu proti Rímu vyvrcholilo v tzv. vojne židovskej. 
Rímsky vojvodca Vespasianus obliehal Jeruzalem (hlavné 
mesto Judei), bol však vyhlásený rímskym cisárom, 
odcestoval do Ríma a postúpil obliehanie svojmu synovi 
Titovi, ktorý roku 70 n. l Jeruzalem dobyl. Mesto pokoril a 
obyvateľstvo bolo zmasakrované, vzaté do otroctva, resp. 
rozohnané.  
     Okolo roku 130 n. l. vypuklo Bar Kochbovo povstanie 
zvyšku židovských obyvateľov Judei  s cieľom zvrhnúť 
rímsku nadvládu a obnoviť židovský štát. Povstanie bolo 
roku 135 n. l. potlačené. V tej dobe Rímu vládol cisár 
Publius Aelius Traianus Hadrianus, ktorý nechal zrovnať   
aj zvyšky bývalého Jeruzalema a na jeho mieste vybudoval 
nové mesto, ktoré nazval podľa svojho mena Aelia 
Capitolina. Do novo vzniknutého mesta nesmeli Židia 
vstupovať pod hrozbou trestu smrti. Iba vo výročný deň 
zborenia Jeruzalema mohli navštíviť miesto, kde zostali 
posledné dodnes zachované zvyšky židovského chrámu 
tzv. Západný múr - nazývaný múr nárekov.  
     Aby v oblasti už nič nepripomínalo Židov, cisár Judeu 
premenoval na  Palestínu podľa Palestínčanov ktorí boli v 
tom čase už 700 rokov zaniknutým ľudom. Dve katastrofy, 
ktoré sa odohrali v rokoch 70 a 135 nášho letopočtu 
znamenali faktický koniec starovekého židovského štátu 
a judaizmu (židovstva) ako štátneho náboženstva. Judská 
oblasť, teraz nazývaná Palestína zostala poloprázdna.  
Arabi tam v tej dobe v podstate vôbec nevstupovali. Zem 
obývali - okrem zvyškov pôvodných Židov - hlavne grécky 
hovoriaci obyvatelia. Tí prišli z okolitých krajín z celého 
Stredomoria. Vyskytovali sa skôr v mestách, vidiek takmer 
zíval prázdnotou a pustol.  Po rozdelení ríše rímskej v r. 
395 nášho letopočtu, pripadla Palestína  Byzantskej ríši.  

pokračovanie 
Ing.František Vojtech, PhD. 
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Jubileá a ich tvorcovia 

 
            Svetová i slovenská 
verejnosť prežíva v tomto roku 
viacero výročí, ktoré mobilizujú 
k zamysleniu sa nad historickým 
osudom krajín, národov i spoločnosti 
ako takej. Pozornosť odbornej 
i laickej obce sa sústreďuje na 
výročia takých udalostí, akými sú ukončenie nesmierne 
významného druhého Vatikánskeho koncilu, zrod nových 
štátov v strednej a juhovýchodnej Európe, podpis 
Elyzejskej zmluvy, ktorá položila základy vzájomnej 
dôvere medzi európskymi krajinami, obrat v rozhodujúcej 
stalingradskej bitke a i. Pre slovenskú, nie len veriacu, 
spoločnosť je mimoriadne dôležitým medzníkom tiež 
pamätná spomienka na príchod svätých vierozvestcov 
Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Pri hlbšej 
úvahe sa nevyhnutne žiada zachytiť základy tých 
jednotlivých impulzov, ktoré prispeli k takýmto 
osvieteneckým zvratom. Okrem spoločenských, 
historických, politických či ekonomických príčin zohral, 
podľa nášho názoru, nezanedbateľnú úlohu pri vzniku 
týchto udalostí mimoriadny osvietenecký cit jeho aktérov. 
 Ako vhodná osnova pre krátky analytický rozbor 
sa ukazuje chronologická os udalostí. Za príchodom 
solúnskych vierozvestcov a ich činnosťou pre slovanské 
obyvateľstvo vtedajšej Veľkej Moravy, ktorej dosah na 
duchovné, národnostné, kultúrno-sociálne a štátotvorné 
povedomie nedokážeme ani po viac než tisícročí plne 
pochopiť, stál panovník Rastislav. Práve jeho vôľa, 
odhodlanie a diplomatická elegancia sa zásadným 
spôsobom pričinili o takýto kolosálny zvrat dejín nie len 
nášho národa. Ostáva pre nás otvorenou otázkou, čo 
pobudilo tohto panovníka ranného stredoveku na takýto 
predvídavý krok. Bol to šikovný zahraničnopolitický ťah, 
vlastenecký cit či naliehanie vlastného ľudu ktoré primäli 
vladára k tomu, aby sa  prosbou o pomoc obrátil na 
Byzantský dvor? Uvedomoval si panovník Rastislav, čo 
všetko vsádzal do hry, keď si takýmto spôsobom poštval 
proti sebe susedov z Franskej ríše i vtedajší 
nemeckojazyčný klérus? Predvídal vôbec, aká neodvratná 
zmena nastúpila s príchodom solúnskych bratov? 
    Iný typ rozhodnutia musel v podmienkach vojny 
a obkľúčenia nepriateľským vojskom prijať poľný maršal 
nemeckej armády Friedrich Paulus. Víťazstvami zaslepené 
hlavné velenie a úspechmi  opojení vojaci sa odrazu ocitajú 
v kritickej situácii, rozlúsknutie ktorej rozhodne o osude 
nie len bitky či celej vojny, ale, ako sa neskôr ukázalo, aj o 
takých dramatických geopolitických a celospoločenských 
zdvihoch, pre ktoré sa len ťažko hľadá analógia v histórii 
ľudstva. Na jeho počiatku stojí jediný generál a jeho 
rozhodnutie pokračovať a preliať i poslednú kvapku krvi, 
alebo zanevrieť na nacistický režim, ktorého nebol 

odpočiatku prívržencom, a stať sa tak prvým poľným 
maršalom v nemeckej vojnovej histórii, ktorý padne do 
zajatia. „Áno, viem, že vojnová história ma už odsúdila“, 
povedal poľný maršal sediac v ruinách Stalingradu.1 Zdá 
sa, že si sám uvedomoval dôsledky svojho rozhodnutia, a 
jeho dosahu na životy vojakov i svoj vlastný. Žiada sa teda 
pochopiť, čo bolo bezprostrednou motiváciou pre takéto 
konanie. Cítil maršal mesiášsku zodpovednosť za svoj 
národ? Predvídal nezvratný osud vojny, alebo sa zbabelo 
vzdal? 
 Keď bol v Ríme za nového pápeža zvolený Ján 
XXIII, celá vatikánska kúria spozornela. Spomínajú sa 
jeho slová „vpustiť medzi vatikánske múry čerstvý 
vzduch“. Práve on, tzv. prechodný pápež, bol iniciátorom 
najväčšieho biskupského zhromaždenia, aké kedy Vatikán 
zažil. Dlhý čas musel bojovať s odporcami takéhoto 
zoskupenia. Jeho predstavy sa nestretli s pochopením 
a prijatím často ani medzi najbližšími. Pre tak rozsiahle 
zvolanie nasledovníkov apoštolov boli zaiste potrebné 
dostatočné argumenty, a tie neboli vždy po ruke. A predsa 
jeho neochvejné presvedčenie o správnosti konania a vôľa 
ísť proti väčšinovému prúdu boli natoľko silné, že sa 
nenechal odradiť od svojho zámyslu. A pritom už prvé dni 
koncilu priniesli zvraty, keď sa nekonalo očakávané 
jednomyseľné schvaľovanie predložených dekrétov. Čo 
teda podnietilo tohto pontifika prijať takéto rozhodnutie? 
Aké motívy ho viedli k tomu, aby napriek mnohým 
pochybnostiam obhajoval svoje plány? Čo bolo 
okrem duchovnej a náboženskej situácii v spoločnosti 
kľúčovým momentom pri rozhodovaní? 
 Konrad Adenauer a Charles de Gaulle. Dve mená, 
ktoré na dlhé roky predznamenali spoločensko-politický 
vývoj v Európe. Keď sa uskutočnilo ich prvé vzájomné 
stretnutie v meste Reims, nachádzajúcom sa v oblasti 
Champagne, nik po oboch stranách nemecko-francúzskych 
hraníc netušil, čo majú v úmysle títo dvaja štátnici. Ísť 
v ústrety jeden druhému bola po dlhé roky 
nepredstaviteľná myšlienka. Vzájomná rivalita sa datuje už 
od čias krátko po rozpade Rímskej ríše. Konrad Adenauer, 
utekajúci z Kolína nad Rýnom pred vlastnou smrťou, ktorú 
si zaslúžil nevyvesením nacistickej vlajky na strechu 
mestského parlamentu, a zo začiatku nevýrazný a plachý 
generál de Gaulle, prihovárajúci sa svojím krajanom 
z londýnskeho exilu, sa stali symbolmi zjednocujúcej sa 
Európy. Je až neuveriteľné, koľko rozvahy, múdrosti 
a predvídavosti muselo byť vzájomne vyvážených na 
oboch stranách, aby sa dokázali vzájomne stretnúť 
a hľadať „spoločné“ riešenia. A predsa, ani tieto cnosti 
nemusia byť zárukou úspechu. Aká myšlienka teda spojila 
osudy týchto dvoch ľudí a prinútila ich hľadať oporu jeden 
u druhého? Čo dokázalo pobudiť dvoch štátnikov hľadať 
spôsob, ako zjednotiť znepriatelené krajiny? Aký vnútorný 
inštinkt prevládol v myslení dvoch tvorcov európskych 
dejín? 
                                                           
1Diedrich Torsten: Paulus - Das Trauma von Stalingrad: Eine 
Biographie. Schöningh: 2008. ISBN-13: 978-3506764034 
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 Dať jednoznačné odpovede na vyššie uvedené 
otázky by bolo unáhlené. S istotou sa však dá vyvodiť 
jeden záver, a síce, že všetky rozhodnutia, vlastenecké, 
vojenské, duchovné či politické boli prijímané s postojom 
vrúcneho a láskyplného vzťahu k milovaným – 
súkmeňovcom, národu, veriacemu ľudu, spoluobčanom. 
Bola to neochvejná vôľa hľadať blaho pre iných, i za cenu 
vlastného opovrhnutia a nepochopenia. Zaiste len ten 
najkrajší cit, ktorý ľudstvo pozná, mohol prelomiť všetky 
bariéry, tie vonkajšie, no predovšetkým vnútorné – 
osobnostné. Len vďaka úprimnému vnútornému 
presvedčeniu a zdravému vzťahu k sebe samému, mohli 
títo tvorcovia dejín dať impulz pre udalosti, ktorých 
výročia si v tomto roku pripomíname. S rovnakým 
presvedčením, i úprimným vzťahom k národu a jeho 
štátotvornému zmyslu vstúpilo SES-NEZES po jubilejnom 
20. roku svojej existencie do ďalšej éry. Mnohí z tvorcov 
dejín boli docenení, iní opovrhnutí a ďalší čakajú na svoju 
historickú pravdu. Nech Vás, milí čitatelia, i 
nezodpovedané otázky povzbudia uvažovať o skutočných 
motívoch tvorcov a hájiteľov jubilujúcej Slovenskej 
republiky, medzi ktorých naše Združenie neodmysliteľne 
patrí.   

Jozef Zelinka 
 
 
 
 
Noví aktéri v medzinárodných ekonomických vzťahoch 

– Tripolarita na trhu štátnych dlhov 
(1. časť) 

 
                S narastajúcimi procesmi 
internacionalizácie a globalizácie sa 
mnohé procesy a aktivity 
suverénnych aj komerčných 
subjektov začali postupne rozširovať 
za hranice jednotlivých štátov. Ich 
cieľom bolo dosiahnuť lepšiu 
alokáciu zdrojov, využiť potenciál 
rozvíjajúcich sa trhov 
a maximalizovať svoje zisky. S rozvojom medzinárodných 
vzťahov, nárastom obchodných väzieb a rozširovaním 
finančných trhov bolo potrebné vyriešiť jeden dôležitý 
aspekt, ktorým bola neistota plynúca z nedostatku 
informácií medzi jednotlivými subjektmi, či už išlo o štáty, 
ktoré medzi sebou nadväzovali prvé obchodné vzťahy, 
alebo investormi a finančnými sprostredkovateľmi, ktorí sa 
snažili efektívne alokovať svoje zdroje. 
 Riešenie na tento problém poskytli agentúry, ktoré 

už nejaký čas fungovali v ekonomikách určitých štátov, ale 
ich pôsobnosť nepresahovala národné hranice. 
Priekopníkmi v tejto oblasti boli americké ratingové 
agentúry, hlavne takzvaná „veľká trojka“ (Moody´s, 
Standard&Poor´s a Fitch), ktoré už mali dostatočné 
skúsenosti, históriu, reputačný kapitál a hlavne účinný 
a overený systém expertízy. 
 
Graf : Veľkosť tržieb a podiel medzi agentúrami „veľkej trojky“ v roku 2011 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe SEC 2011a, 2011b 
 
Úlohou týchto spoločností bolo riešenie informačnej 
asymetrie medzi veriteľmi a dlžníkmi. Veriteľov môžeme 
definovať ako vlády, nadnárodné spoločnosti, banky 
a rôzne finančné inštitúcie, ako aj investorov pôsobiacich 
na kapitálových trhoch. Dlžníkmi sú takisto národné vlády, 
rozvíjajúce sa spoločnosti a všetky subjekty majúce 
potrebu získania väčšieho množstva kapitálu za často 
výhodnejších podmienok, ako by to bolo v prípade 
získania týchto prostriedkov z bánk. Otázka informačnej 
asymetrie znamená, že jednotlivé subjekty síce majú 
záujem o spoluprácu, ale nedostatok informácií, resp. 
nerovnomerné disponovanie týmito informáciami 
o protistrane pre nich predstavuje značné riziko. 
 Ratingové agentúry používajú široké spektrum 
kvantitatívnych a kvalitatívnych determinantov, na základe 
ktorých posudzujú pravdepodobnosť zlyhania štátov 
v podobe neschopnosti splácať svoj dlh a dlhovú službu 
s ním spojenú. Medzi tieto determinanty patrí politická 
stabilita, ekonomická štruktúra, fiškálna a monetárna 
flexibilita, externá likvidita a zahraničné dlhové bremeno. 
Každej z týchto podskupín sa pridelí určitý počet bodov, 
po sčítaní ich hodnôt nastupuje na rad ratingová komisia, 
ktorá je zodpovedná za udelenie konečného ratingu.  
 

pokračovanie 
Tomáš Varga 

študent Fakulty medzinárodných vzťahov EÚ 
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