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„Slovien“  v novej slovenskej historiografii 
 

    Ak chceme nájsť náležité a 
solídne fundované riešenie tohto 
problému, musíme začať od jeho 
historického pôvodu. Našťastie dnes 
máme v rukách o tom celkom presnú 
dokumentáciu. Až do konca 19. 
storočia v slavistickej vede sa 
jednotne používali dva rozličné 
výrazy na označenie názvu jazyka, 

ktorý kodifikovali diela Konštantína Filozofa. Autori, ktorí 
predpokladali, že Konštantín a Metod ako rodení Gréci z 
Thessaloník, dôležitého antického macedónskeho mesta a 
prístavu pri Solúnskom zálive, ktoré okolité slovanské 
obyvateľstvo nazývalo Solún, mohli hovoriť aj slovanským 
jazykom tých starobulharských Slovanov, preto nazývali 
kultúrny jazyk, pre ktorý Konštantín Filozof vytvoril 
abecedu a následne aj základnú kresťanskú literatúru, 
starobulharským jazykom. 
      Európski jazykovedci, ktorí sa začali zaoberať 
slovanskými jazykmi, prichádzali však napospol k záveru, 
že slovenský vladár Rastic, ktorý hľadal a dosiahol 
vyslanie Konštantína a Metoda k jeho vtedajším Slovákom, 
aby jeho slovenskému ľudu vysvetľovali kresťanskú 
náuku, ktorú už bol prijal, ale nemal učiteľa, ktorý by ju 
vysvetľoval v jeho vlastnom jazyku. Títo európski slavisti 
– ako vieme, vedecká slavistika má korene vo Viedni a v 
Prahe – napospol nazývali ten cyrilo-metodovský jazyk 
staroslovenským jazykom. Rušivo do toho zasiahol žiak 
prof. Jana Gebauera (1839 – 1907) mladý Dr. Jiŕí Polívka 
(1858 – 1933), ktorý v roku 1883 publikoval v Slovanskom 
sborníku ako svoj prvý zverejnený príspevok článok 
Kterým jazykem psány jsou nejstarší památky jazyka 
slovanského – starobulharsky či staroslovensky? 
      V tomto článku Dr. Polívka navrhol, aby sa v češtine 
namiesto dovtedy všeobecne užívaného termínu „jazyk 
staroslovenský“ – ktorým sa prepisovali v starých 
dokumentoch sa vyskytujúce výrazy jezyk ´ slovän´sk´ 
alebo slovjansk´, ale aj jezy´ slovensky – začalo písať 
„staroslověnský“. Uvedením tejto typicky a takmer 
výlučne českej grafémy „ě“ do transkripcie adjektíva 
označujúceho jazyk, ktorým kázali, učili a písali 
Konštantín a Metod, celkom nebadane sa utvorila určitá 
optická súvislosť medzi češtinou a týmto najstarším 
kultúrnym jazykom Slovanov, ktorými boli Slováci 9. 
storočia.  
      Tento úplne zbytočný a iracionálny návrh mladého 
žiaka pražskej slavistickej školy bez akejkoľvek vedeckej 
diskusie prijali a dôsledne uvádzali do českého jazyka 
prakticky všetci českí jazykovedci. Prišlo to totiž veľmi 
vhod rastúcim tendenciám českého národného obrodenia, 
ktorého vedúci predstavitelia práve začali intenzívne 

pracovať na tom, aby dosiahli odsunutie Slovákov do 
úzadia národných hnutí, a tak mohli pripravovať pôdu pre 
svoje politické zámery jednotného „československého“ 
jazyka a národa. Cieľom týchto projektov bolo 
absorbovanie Slovákov z Uhorska, podobne ako to urobili 
s moravskými Slovákmi, na zveľadenie českého národa. 
      Počnúc Poliakmi Polívkova novota narazila postupne 
na kritické odmietnutie, takže jej používanie bolo dlho 
obmedzené iba na českú literatúru. Keď potom došlo k 
založeniu česko-slovenského štátu, ktorý sa hneď od 
svojho vzniku prejavil ako „československý“ – bez 
Štefánikovho rozdeľovníka, ktorý bol zvýraznený aj v 
Pittsburskej dohode podpísanej prezidentom T. G. 
Masarykom . Slovákom, ktorým bola hneď nanútená 
„československá univerzita“ v Bratislave, neostávalo nič 
iné ako prijať to, čo Praha diktovala. Slovenskí 
jazykovedci sa formovali výlučne na Pražskej škole, a teda 
museli písať o „staroslověnskom“ jazyku. A keď vznikla 
prvá Slovenská republika, Prahou odchovaní vedeckí 
pracovníci, ktorí si uvedomovali, že slovenská abeceda 
nepozná grafému „ě“, bojazlivo začali uvádzať ešte 
absurdnejší výraz „sloviensky“. Po najnovšej politickej 
zmene sa bojazlivý návrat prejavil v málo používanej 
forme „slov(i)ensky“.  
      Používanie týchto výrazov – ktoré nemajú ani z 
historického, ani z filologického hľadiska nijaké vedecké 
opodstatnenie – nijako neprispieva ani k presnosti, ani k 
jasnosti výkladu, ale vedie skôr k citeľnej konfúzii pojmov 
a nimi označovaných realít. Bolo by iba ziskom pre 
slovenskú vedeckú terminológiu, keby sa i slovenskí 
slavisti a iní vedeckí a publicistickí pracovníci konečne 
zbavili tohto historického balastu čechoslovakistickej 
Pražskej školy a nasledovali príklad všetkých ostatných 
slovanských kolegov adoptujúc výlučne jednoznačnú 
slovenskú terminológiu Slovan-Slovania-slovanský a 
Slovák-Slováci-slovenský. Na potrebné rozlišovanie 
historických fáz vývoja stačia úplne – ako je to u iných 
národov – náležité adjektíva (najstarší, starý, stredoveký a 
pod.). Túto jednoduchú, jasnú a historicky aj filologicky 
fundovanú terminológiu dôsledne používal vo svojich 
vedeckých a vulgarizačných dielach jeden z najsolídnejších 
znalcov najstarších slovenských dejín, profesor na 
Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme Michal Lacko 
(1920 – 1982) a používajú ju aj iní od Pražskej školy 
nezávislí slovenskí vedeckí pracovníci nielen v zahraničí, 
ale pomaly už aj na Slovensku.  
      V podstate nejde tu ani tak o skutočný filologický 
problém ako skôr a najmä o následok historického faktu, že 
slovenský národ musel prežiť takmer tisíc rokov bez 
vlastnej národnej štátnosti, a preto vznikla v ňom, 
nevynímajúc ani jeho významných kultúrnych a vedeckých 
pracovníkov, akási vrodená bojazlivosť pri vyjadrovaní sa 
o určitých historických skutočnostiach podľa vlastného 
uhla pohľadu, len aby nevyvolali kritiku alebo odpor zo 
strany cudzích, najmä susedných národov, ktoré nad nimi 
vládli.                                                    
                                                             prof. Milan S. Ďurica 
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Politika súdržnosti EÚ pomáha pri prekonávaní krízy a 

zabezpečovaní rastu. 
 

Toto konštatovanie je hlavným 
záverom Strategickej správy 
Komisie EÚ  z 18.4. 2013. Pri 
porovnaní dosiahnutých výsledkov 
na Slovensku možno povedať, že 
sme dlhodobo podpriemerný, bez 
konkrétnych opatrení zo strany Vlád 
SR na zlepšenie situácie. V správe 

sa totiž uvádza pokrok, ktorý dosiahla každá krajina 
v plnení cieľov EÚ v súlade s cieľmi stratégie Európa 
2020. Členské štáty sa v nej podnecujú, aby merali pokrok 
dosiahnutý v kľúčových strategických sektoroch, akými sú 
výskum a inovácie, železničná doprava, energetika, 
budovanie kapacít, udržateľná mestská doprava, tvorba 
pracovných miest a odborná príprava.  
      Strategická správa bola vypracovaná na základe 
zadania EÚ z podkladov jednotlivých členských krajín. 
Správy, ktoré 27 členských štátov predložilo koncom roku 
2012 (založené hlavne na údajoch za rok 2011), poskytujú 
Komisii prvú príležitosť vypracovať počas programového 
obdobia správu týkajúcu sa dosahovania výsledkov a 
podčiarknuť význam a správne načasovanie odkazu 
o potenciáli politiky súdržnosti zohrávať úlohu v procese 
prekonávania hospodárskej krízy v EÚ. 
       Z pohľadu tabuľky, ktorá porovnáva čerpanie 27 
členských štátov, si najlepšie počínali Íri, ktorí 
zaznamenali úroveň  60,1 %. Päťdesiatpercentnú hranicu 
čerpania eurofondov zaznamenalo deväť krajín – Belgicko, 
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, 
Rakúsko, Španielsko a Švédsko.  
      Priemer EÚ pri čerpaní eurofondov zaznamenal úroveň 
42,4 % z vyčlenenej sumy 347 miliárd eur.  
      Slovensko je však hlboko pod touto hranicou, s mierou 
čerpania eurofondov stanovenou na 34,7 % z celkovej 
sumy 8,29 miliardy eur určených na schválené projekty. 
Horšie sú na tom už len Rumuni (14,7 %), Bulhari (26,7 
%), Malťania (29,8 %) a Česi (29,9 %).  
Teraz sa pozrime konkrétne na dosahované výsledky 
Slovenska od roku 2008. Nevyhnutnou podmienkou podľa 
materiálu Vlády SR zo dňa 6.11.2008, ktorý je súhrnom 
opatrení proti hospodárskej kríze, je úspešnosť čerpania 
EÚ fondov v takej miere, ako je rozpočtované. 
Medziobdobie od novembra 2008 do marca 2010 je pre 
ďalšiu charakteristiku čerpania ŠF ako nástroja proti kríze 
považované za rozhodujúce. Je to obdobie poklesu 
ekonomiky v dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy. 
Čerpanie eurofondov v tomto období teda hovorí o ich 
účinnosti, ako opatrenia proti kríze. Podľa štatistiky  za 
toto obdobie za rok a pol bolo čerpanie eurofondov                                                                        

len 6%. Ani v súčasnom období ani výhľad na ďalšie 
obdobie nie je priaznivý. 
      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. Ťažko 
možno konštatovať, že eurofondy sú dostatočným 
nástrojom hospodárskeho rastu na Slovensku. 
      Prečo takéto konštatovanie, vyplýva aj z nasledovného. 
Vývoj plánovaného čerpania ŠF z EÚ zahrnutých ako 
prostriedkov do ročných plánov štátneho rozpočtu oproti 
skutočnému čerpaniu tiež  jasne signalizuje výrazné 
dlhodobé zaostávanie od počiatku programovacieho 
obdobia až doteraz teda za roky 2007-2012. V 
percentuálnom vyjadrení podľa informácii z W stránky MF 
SR zaznamenáva nasledovný výrazný neplniaci 
medziročný trend čerpania v spomínaných rokoch: 87,8 ; 
70,1 ; 57,4,  49,2, 60,7 a 69 % ! Za prvý štvrťrok tohto 
roku 2013 podľa w stránky MF SR je čerpanie fondov len 
na úrovni 4,2%! To znamená, že tento vývoj hovorí 
o ďalšom prepade v čerpaní eurofondov. Ani po roku sa 
však neobjavil vo vláde analytický materiál na túto 
dôležitú tému s podrobnými opatreniami na zlepšenie. Mal 
by dvojnásobný význam, pretože ide o možnosť čerpať 
prostriedky z EÚ pre druhé programové obdobie 2014-
2020. 
      K príprave na nasledujúce programovacie obdobie 
treba poznamenať tiež veľmi dôležitú skutočnosť. Vládou 
už mal byť schválený podrobný prvý variant nového 
dokumentu pre nové obdobie 2014-2020. Zatiaľ boli 
schválené len rámcové zásady. Pre efektívne využitie 
prínosu fondov 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“.  
       Návrh Partnerskej dohody ako sa má nový dokument 
nazývať nie je doteraz známy, hoci je už apríl 2013. Takto 
hrozí riziko opakovania, že nové programové obdobie 
začne s oneskorením, ako to bolo pri súčasnom. Náš terajší 
dokument Národný strategický referenčný rámec pre roky 
2007-2013 na základe ktorého sme mohli začať čerpať 
finančné prostriedky bol dohodnutý medzi EÚ a 
Slovenskom až v júli 2007. 
Taktiež treba konštatovať, že dosiaľ nebol vo Vláde SR 
schválený analytický materiál o efektívnom využívaní 
eurofondov, teda ako boli investované. Dosahované 
výsledky však podľa odborníkov naznačujú, že sa európske 
peniaze na Slovensku nevyužívajú a to dlhodobo efektívne. 
Lisabonská stratégia aj jej nasledovníčka Európa 2020 
dáva na popredné miesto vedomostnú ekonomiku. Teda 
v zásade investovanie do vzdelávania, vedy a výskumu 
a inovácií. Ak by bola podpora v tejto oblasti pre vládu 
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naozaj prioritou, určite by sa nestalo, že čerpanie 
eurofondov na tento účel je dnes podpriemerné a hrozí, že 
sa nevyčerpajú.  
Ak zaznievajú z Vlády SR hlasy: 
„Slovensko má dnes z rôznych historických dôvodov 
ohrozených 600 miliónov eur, ktoré musí do konca tohto 
roka vyčerpať. Inak hrozí, že peniaze prepadnú,“ Podľa 
slov premiéra ministri práce, pôdohospodárstva, ale aj 
ďalších rezortov avizujú, že by s pomocou týchto peňazí 
vedeli vytvárať nové pracovné miesta. „Potrebujeme 
opravovať cesty, upravovať brehy riek, čistiť skládky 
odpadu. Všetko sú to práce pre nízko kvalifikovaných ľudí.  
K tomu možno asi len dodať, že na Slovensku ani rozvoj 
vedomostnej ekonomiky ani riešenie zamestnanosti nemá 
prioritný koncepčný charakter. 
 

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

VŠEMVS 
 
 
 

 
Atribúty palestínsko – izraelského  konfliktu 

(2. časť) 
                 

Vďaka kresťanstvu, ktoré bolo v tom 
čase už štátnym náboženstvom, sa v 
Palestíne zakladali kláštory a kostoly 
a obyvateľstvo bolo obrátené ku 
kresťanstvu. Po nástupe islamu v 
prvej polovici 7. storočia porazili 
moslimovia Byzantíncov. Do roku 
640 nášho letopočtu obsadili nielen 
celú Palestínu, ale aj väčšinu Sýrie. 

Moslimovia vybudovali na mieste bývalého židovského 
chrámu Omarovu mešitu (v roku 690) a v roku 715 hneď v 
susedstve mešitu Al Aksá. Obidve tam stoja do dnes. 
Postupne však moslimovia Jeruzalem opustili a nechali ho 
chátrať V roku 1016 sa Omarova mešita dokonca zrútila a 
v rovnakej dobe sa zrútili aj mestské hradby. Z Jeruzalema 
sa podľa dobových svedectiev stalo malé zastrčené 
provinčné mestečko bez akéhokoľvek významu.        
Situácia sa zmenila v čase, keď sa európski Križiaci 
rozhodli Svätú zem vymaniť z rúk pohanov. V 11. a 12. 
storočí bol Jeruzalem pod vládou kresťanov, čo podnietilo 
opätovný záujem moslimov, ktorí ho nakoniec aj dobyli 
späť.  
     Od tej doby bola Palestína až do začiatku 20. storočia v 
moslimských rukách s výnimkou krátkeho obdobia na 
začiatku Osmanskej (tureckej) vlády. V 16. storočí táto 
oblasť stále chátrala a pustla. Zmizla aj kultúrna vegetácia 
a orná pôda. Koncom 19. storočia bola obrábaná len malá 
časť územia pri niekoľkých vodných tokoch, na zvyšku 
Palestíny sa rozkladala púšť a vďaka tomu  o toto územie 
nemal nikto špeciálne záujem.  

     Od polovice 2. až do konca 19. storočia v Izraeli 
(Palestíne) Židia ako národ nemali zvyčajné bydlisko, tí, 
ktorí prežili, patrili skôr k zmiešanému obyvateľstvu. Až v 
druhej polovici 19. storočí sa Židia po malých skupinách 
začala vracať do miest svojej pôvodnej domoviny.  
 
História Palestíny z pohľadu palestínskych dejín.  
     Pobrežný pás kanaánského územia obsadzovali v 
rovnakej dobe ako Izraelčania (teda v 13. storočí pred n.l. 
pelištejské kmene, pôvodom z dnešnej Kréty. Jednalo sa o 
dobyvačné námorné kmene, živiace sa najmä pirátstvom 
a nájazdmi. Potom, čo boli vytlačení z egyptského 
pobrežia, presunuli sa na pobrežie kanaánské, kam sa za 
nimi prisťahovali ďalší osadníci priamo z Kréty. 
Historicky je na území Palestíny doložená existencia 
piatich pelištejských kniežatstiev (Gaza, Gat, Aškalon, 
Ašdod, Ekron) v oblasti o niečo väčšej, ako je dnešné 
pásmo Gazy. Po značnú dobu sa Pelištejci pokúšali 
expandovať na izraelské (alebo židovské) územie so 
striedavým úspechom. V čase kráľa Dávida, teda približne 
1000 rokov pred n.l., boli Pelištejci zatlačení na more a 
postupne začali strácať svoj význam. Početne aj územne 
tvorili iba zlomok obyvateľov dnešnej Palestíny (vtedy 
židovskej) a ani vojensky už neznamenali žiadne 
nebezpečenstvo.  
     V 6. storočí pred n.l., v súvislosti s kontrolou územia 
Babylonskej ríše  kmene definitívne zanikli. Čiastočne boli 
vyhubení Asýrčanmi a neskôr Babylončanmi. Časť 
pelištejského obyvateľstva emigrovala a zostávajúca časť 
sa asimilovala s prichádzajúcimi z okolitých národov, ktorí 
riedko obsadili krajinu po odsune Židov. Pelištejci sa už 
nikdy ako národ neobnovili ani v oblasti Palestíny ani 
kdekoľvek inde vo svete. Pelištejské miestne mená však 
prežili (rovnako ako židovské) a ako sme už videli vyššie o 
700 rokov neskôr bola celá oblasť Rimanmi nazvaná 
Pelišteou - Palestínska samospráva po zaniknutom národe.  
   Oblasť dnešnej Palestíny bola až do začiatku nášho 
letopočtu krajinou židov a palestínsky vplyv bol len na 
obmedzenom území, navyše úplne zanikol o 700 rokov 
skôr. História však dokazuje, že dnešní Palestínci majú 
v tejto oblasti historické korene.  
      Na margo týchto historických skutočnosti môžeme 
povedať, že „sebaurčenie národov je liberálnou 
myšlienkou medzinárodnej spravodlivosti, ktorá sa 
objavila približne v druhej polovici 18. storočia. Bola 
založená na premise, že skupina ľudí, ktorá zdieľa určité 
spoločenské väzby s inými skupinami ľudí, má právo 
ustanoviť svoju vlastnú vládu, či už v rámci hraníc územia, 
na ktorom sa nachádza, alebo mimo neho, samostatne 
alebo v spojení s inými národmi“.1 
 

                                                           
1 „De facto štátnosť“: Kosovská republika a Palestínska národná 
autorita,  Mgr. Boris Petrušek , str.14, UK Bratislava 2011, ISBN 978-
80-223-3029-9  
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Hľadisko náboženské 
    Pri hodnotení súčasnej situácie v Palestíne nemožno 
vynechať náboženstvo a jeho rozhodujúcu úlohu pri 
formovaní židovskej a palestínskej štátnosti.  
Judaizmus  
    Židovským náboženstvom je už od vzniku izraelského 
národa judaizmus - viera v jediného Boha nazývaného 
JHVH alebo Jahve. Túto vieru formuloval pre Izraelčanov 
už Mojžiš počas ich 40 rokov kočovania po púšťach ešte 
pred vstupom do Kanaánu. Práve viera v jediného Boha 
rozlíšila Izrael od všetkých okolitých národov a je dodnes 
dôvodom ich jednoty i toho, že prežili ako národ i dve 
tisícročia bez vlastného územia. Základy židovstva - 
Zákon, hebrejsky zvaný Tóra sú spolu s históriou 
židovského národu zapísané v Biblii, respektíve v jej 
staršej a obsiahlejšej časti, ktorú nazývame Starý Zákon.   
  Ústredným bodom židovstva je viera v to, že Boh Židom 
zasľúbil a  daroval im krajinu. Oni v nej majú žiť, 
zvelebovať ju a uctievať Boha skrze bohoslužbu v chráme 
a skrze poslušnosť jeho zákonov - Tóry (zjednodušene 
povedané Desatoro Božích prikázaní, ktoré uznáva aj 
kresťanstvo). Boha Židia uctievali v chráme. Pôvodne ním 
bol špeciálne posvätný obrovský stan, ktorý používali až 
do dokončenie budovy chrámu kráľom Šalamúnom okolo 
roku 960 pr.n.l.. Tento chrám bol postavený v Jeruzaleme 
na kopci menom Sion (odtiaľ názov sionistické hnutie) a 
napriek tomu, že bol v 6. storočia pr.n.l. Babylončanmi 
zborený, stál vďaka revitalizácii a následným prestavbám 
viac ako 1000 rokov. Za tú dobu sa do židovského 
myslenia a vnímania sveta hlboko zakorenil nielen on, ale 
aj samotná hora Sion. Pre Židov je toto miesto spolu s 
Jeruzalemom dodnes najsvätejším a najdôležitejším 
miestom na zemeguli. Jeruzalem a hora Sion sú v Biblii 
menované na stovkách miest a patria k ústredným bodom 
starého zákona.  Takmer dve tisícročia počas ktorých boli 
rozptýlení do celého sveta sa Židia tešili na návrat späť do 
Judska a znovu vybudovania Jeruzalema i chrámu. 
Dôležitým bodom židovstva je práve ich cieľ - 
vybudovanie nového - v poradí tretieho - chrámu na 
pôvodných základoch v Jeruzaleme. K tomu smeruje ich 
náboženstvo, ktoré v tej súvislosti očakáva príchod 
Mesiáša - Bohom poslaného záchrancu Židov, ktorý 
obnoví nielen ich bohoslužbu na pôvodný stav, ale aj ich 
štát v pôvodných hraniciach a zabezpečí ich plnú 
bezpečnosť. K ich náboženstvu patrí aj známa formula 
„Dovidenia budúci rok v Jeruzaleme“, ktorou sa s nádejou 
zdravili raz v roku po uplynulých 19 storočiach. Od doby 
zničenia chrámu sa uctievanie Boha presunulo do 
miestnych židovských komunít po celom svete - židovstvo 
sa stalo vierou rodinnou. 
     Židia boli v priebehu dvoch milénií opakovane 
prenasledovaní predovšetkým pre svoju vieru, ktorou sa 
odlišovali od národov medzi ktorými sídlili. Kdekoľvek 
žila skupina Židov, tam vznikla náboženská komunita s 
vlastnou modlitbou - teda synagóga, kde sa Židia 
zhromažďovali, vyučovali Božím zákonom a históriu 
svojho národa. Nie je pochýb o tom, že práve spoločná 

viera v jediného Boha spôsobila, že židia ako národ prežili 
všetky pogromy (holokaust za Hitlera bol iba posledným z 
mnohých) a udržali si nielen náboženskú, ale aj kultúrnu a 
čiastočne aj jazykovú identitu. Ostatné národnostné 
skupiny kdekoľvek po svete asimilujú a strácajú svoju 
svojbytnosť už po niekoľkých generáciách, práve vďaka 
tomu, že nemajú tak silné spoločné náboženské cítenie a 
spoločnú túžbu po vlastnej krajine. U Židov táto túžba 
trvala až do konca 19. storočia, kedy medzi nimi vo svete 
ako reakcia na krvavé protižidovské pogromy (najmä v 
cárskom Rusku) začala rásť myšlienka návratu do 
Palestíny / Judska. Jednotlivé skupinky osadníkov už po 
úteku z Poľska a Ruska, pristávali  v Palestíne a začali ju 
znovu osídľovať.  

pokračovanie 
Ing.František Vojtech, PhD. 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave 
 
 

 
 

Vývoj populácie v členských štátoch EÚ 
(1. časť) 

 
      V priebehu posledného storočia 
došlo k výraznej zmene dynamiky 
populácie nielen z globálneho 
hľadiska, ale aj v rámci jednotlivých 
krajín zapojených do procesov 
globalizácie. Jednotlivé krajiny sveta 
prešli postupne viacerými fázami 
demografického prechodu, pričom 
môžeme konštatovať, že členské 
štáty EÚ sa nachádzajú vo štvrtej fáze prechodu. V týchto 
štátoch tak došlo nielen k poklesu miery mortality, ale aj 
miery natality, čo má za následok nízky prirodzený 
prírastok obyvateľstva. Okrem problému klesajúcej miery 
natality je pre tieto štáty závažným problémom aj nízka 
miera fertility, ktorá v súčasnom období nedosahuje ani 
úroveň záchovnej miery fertility. Tá je potrebná na 
zachovanie stavu populácie, pričom jej teoretické 
minimum sa pohybuje na úrovni 2,1 dieťaťa na ženu 
v plodnom veku (15 – 49 rokov podľa OSN). Zároveň sa 
predlžuje očakávaná dĺžka života, čím dochádza 
k postupnému rastu podielu staršej časti populácie na 
celkovej populácii (obyvateľstvo vo veku 65 a viac rokov). 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti dochádza v členských 
štátoch EÚ k postupnému starnutiu populácie, čo 
konštatuje aj spoločná správa Európskej komisie a Výboru 
pre hospodársku politiku – The 2012 Ageing Report: 
Economic and budgetary projections for the 27 EU 
Member States (2010-2060). Správa naznačuje, že 
v Európskej únii dochádza k zmene štruktúry populácie 
smerom k rastu podielu starých ľudí na produktívnom 
obyvateľstve. Je treba poznamenať, že dynamika (rozsah 
a rýchlosť) tejto zmeny budú závisieť predovšetkým na 
budúcich trendoch týkajúcich sa predovšetkým faktorov 
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ako očakávaná dĺžka života, fertilita a migrácia, pričom sa 
predpokladá, že tieto faktory majú menšiu tendenciu 
k odchýlkam z krátkodobého hľadiska ako ekonomické 
faktory, no sú oveľa menej stabilné v prípade dlhodobého 
vývoja. Čo sa týka vývoja fertility a predpokladanej 
očakávanej dĺžky života, správa predpokladá mierne 
zvýšenie úrovne fertility ako aj rast očakávanej dĺžky 
života, pričom v rámci očakávanej dĺžka života je možné 
pozorovať potvrdenie tzv. konvergenčnej hypotézy. Táto 
tvrdí, že očakávaná dĺžka života vzrastie výraznejšie v tých 
členských štátoch EÚ, kde je v súčasnosti na nižšej úrovni 
a vzrastie menej výrazne v tých členských štátoch, kde je 
v súčasnosti vyššia, čo bude viesť v budúcich dekádach 
k postupnej konvergencii v očakávanej dĺžke života medzi 
členskými štátmi. Na základe údajov zo správy môžeme 
predpokladať, že očakávaná dĺžka života vo veku 65 rokov 
vzrastie o 5,2 roka pre mužov a 4,9 roka pre ženy. 
Vývoj základných demografických ukazovateľov v EÚ 
Čo sa týka celkového počtu obyvateľstva, pre EÚ ako 
celok je možné pozorovať postupný pokles podielu 
populácie EÚ na svetovej populácii. Ešte v roku 1960 
tvorila populácia súčasnej EÚ-27 13,3 % svetovej 
populácie (v absolútnom vyjadrení 405,2 mil. obyvateľov) 
a napriek tomu, že do roku 2010 došlo k nárastu populácie 
EÚ-27 o približne 24 % oproti roku 1960, v súčasnosti je 
podiel populácie EÚ-27 na svetovej populácii len 7,3 % 
(502,3 mil. obyvateľov v absolútnom vyjadrení). OSN 
pritom predpokladá, že podiel populácie vyspelého sveta, 
do ktorého patria aj členské krajiny EÚ-27, bude na 
svetovej populácii klesať aj v ďalších dekádach napriek 
rastu v absolútnych číslach. 
       Druhým sledovaným indikátorom demografického 
vývoja v EÚ-27 je očakávaná dĺžka života. Podľa 
dostupných údajov môžeme pozorovať, že priemerná 
očakávaná dĺžka života v EÚ-27 sa v období 1980 – 2010 
pohybovala nad celosvetovým priemerom približne o 10 
rokov. Správa EK pritom predpokladá, že v priebehu 
nasledujúcich 5 dekád dôjde k ďalšiemu predĺženiu 
očakávanej dĺžky života v členských krajinách EÚ, čo si 
vyžiada určité prehodnotenie fungovania penzijných 
systémov a systémov verejného zdravotníctva vo všetkých 
členských krajinách. 
      V prípade miery natality a miery mortality môžeme 
pozorovať v období 1980 – 2010 pokles oboch 
ukazovateľov. V prípade natality sa priemerná miera 
pohybuje pod úrovňou celosvetového priemeru, pričom 
v roku 2010 dosiahla hodnotu 10,7 živonarodených detí na 
1000 obyvateľov. Pri mortalite je situácia opačná, 
priemerné hodnoty sa pohybujú nad úrovňou 
celosvetového priemeru, v roku 2010 dosiahla mortalita 
v EÚ-27 hodnotu 9,6 zomretých na 1000 obyvateľov. 
V rokoch 2004 a 2007 môžeme pozorovať zvýšenie miery 
mortality kedy došlo k vstupu nových krajín do EÚ, 
pričom išlo prevažne o krajiny strednej a východnej 
Európy, kde sa hodnoty miery mortality pohybujú na 
vyššej úrovni ako v starých členských krajinách EÚ-15. 
V prípade, že sa pozrieme na vývoj ukazovateľa 

prirodzený prírastok populácie bez migrácie, ktorý získame 
rozdielom v miere natality a miere mortality, je možné 
pozorovať, že v priebehu sledovaného obdobia došlo 
k jeho poklesu od roku 1980 do roku 2005 a od roku 2006 
do roku 2010 k veľmi miernemu rastu, čo bolo spôsobené 
predovšetkým miernym nárastom fertility v EÚ-27 
v období 2006 – 2010. 
      Významným faktorom s vplyvom na ekonomiky 
členských krajín EÚ je vývoj štruktúry obyvateľstva na 
základe veku. Od tohto vývoja je možné odvodiť vývoj 
indexu ekonomickej závislosti, tzn. podiel nepracujúcej 
časti populácie na pracujúcej časti populácie. V priebehu 
posledných 50 rokov došlo k značnej zmene čo sa týka 
podielu nepracujúcej časti populácie na pracujúcej 
populácii v EÚ-27 v prípade mladej aj starej časti 
populácie. Kým podiel mladých na produktívnej časti 
populácie v priebehu sledovaného obdobia klesal, podiel 
starej časti populácie za posledných 50 rokov narástol. 
Celkovo v rámci podielu nepracujúcej populácie na 
pracujúcej (tzn. 0-14 + 65+ na 15-64) došlo k zmene 
smerom k poklesu podielu, ktorý dosahoval najvyššie 
hodnoty v prvej polovici 70. rokov minulého storočia na 
úrovni približne 36,4 %, na súčasných 33 %. Celkovo 
môžeme konštatovať, že v priebehu posledných 50 rokov 
nedošlo k výraznej zmene čo sa týka podielu 
neproduktívnej časti na produktívnej časti populácie. Na 
druhej strane došlo k výraznej zmene v štruktúre tohto 
podielu. Kým v 60. rokoch 20. storočia bol podiel 
predproduktívnej časti populácie vo výške 72,1 % v rámci 
ekonomicky závislého obyvateľstva, v roku 2010 to už 
bolo len 47,3 %. V priebehu 5 dekád tak došlo k zmene 
v prospech podielu staršej časti populácie, pričom sa 
očakáva, že jej podiel v rámci ekonomicky závislého 
obyvateľstva bude v 21. storočí naďalej rásť a v členských 
štátoch EÚ-27 sa naplno prejavia dôsledky starnutia 
populácie. 

pokračovanie 
doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 

EU, Fakulta medzinárodných vzťahov 
 
 
 
 

Christopher A. Sims 
 
Milí čitatelia, v tomto čísle predstavíme nositeľa 
Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 2011, ktorý ju získal 
spolu s T. J. Sargentom za empirický výskum o príčinách 
a dôsledkoch v makroekonómii. Čo sa týka C. A. Simsa, 
narodil sa v roku 1942 vo Washingtone, D.C., USA, no 
jeho predkovia pochádzali z Európy – z Estónska (v tom 
čase súčasť Ruského impéria) a z Anglicka. Zaraďuje sa 
tak k ďalším laureátom ceny za ekonómiu, ktorých 
predkovia pochádzali z Európy. Napriek tomu, že sa 
narodil v USA, niekoľko rokov po narodení strávil 
v Nemecku, keďže jeho otec bol členom armády a bol 
vyslaný do Berlína a Kronbergu (neďaleko Frankfurtu). 
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Strednú školu však Sims absolvoval už v USA. Zapálenie 
pre ekonómiu sa prejavilo už u jeho dvoch ujov, ktorí dali 
prednosť akademickej dráhe a stali sa z nich profesori – 
Mark Leiserson pôsobil na Yale, neskôr v Svetovej banke, 
Avery Leiserson zase strávil prevažnú väčšinu svojej 
kariéry na Vanderbiltovej univerzite a jedno funkčné 
obdobie bol prezidentom Americkej asociácie pre politické 
vedy. Práve Mark a starý otec „Billy“ podnietili Simsov 
záujem o štúdium ekonómie. Starý otec ho pravidelne 
vítaval s otázkou aký je jeho názor na súčasnú situáciu 
v krajine a ujo Mark od Simsových trinástich rokov ho 
nabádal, aby sa dal na štúdium ekonómie. Jedny Vianoce 
tak dostal Sims ako darček „Teóriu hier“ od von 
Neumanna a Morgensterna ešte počas štúdia na strednej 
škole. Prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia 
absolvoval Sims na Harvarde, kde sa špecializoval na 
matematiku, pričom sa ho snažili nahovoriť pri 
pokračovaní na treťom stupni pre oblasť elektrického 
inžinierstva. Po absolvovaní Harvardu začal Sims študovať 
na univerzite v Berkeley, kde sa rozhodol pre kurzy 
mikroekonomickej teórie, ekonometrie a monetárnej 
ekonómie. Počas druhého ročníka PhD. štúdia sa vrátil 
naspäť na Harvard, kde sa rozhodol empiricky skúmať 
vnorenú technologickú zmenu. Jeho tútorom bol H. 
Houthakker, ktorý mu istým spôsobom skomplikoval život 
pri písaní dizertačnej práce a pri práci na modeli, ktorá 
Sims zostavoval. Na druhej strane mu však pomohol pri 
štúdiu oblasti reálnej analýzy. Okrem toho sa Sims stretol 
aj s J. Chipmanom, ktorý hosťoval na Harvarde a pomohol 
mu zorientovať sa v relevantnej matematickej literatúre 
týkajúcej sa oblasti, ktorú Sims skúmal. Chipman 
odporučil Simsovi, aby navštívil Minnesotu, ale Sims sa 
rozhodol pre ukončenie dizertácie na Harvarde, kde sa 
rozhodol pôsobiť ako odborný asistent na dva roky. V čase 
udelenia ceny pôsobil Sims ako profesor na Princetonskej 
univerzite v New Jersey, USA. 

doc. Ing. Martin Grešš, PhD. 
EU, Fakulta medzinárodných vzťahov 

 
 
 
 
Noví aktéri v medzinárodných ekonomických vzťahoch 

– Tripolarita na trhu štátnych dlhov 
(2. časť) 

 
                Ratingové hodnotenia sú 
vydávané vo forme písmen, kde 
hodnotenia skupiny „A“ predstavujú 
najmenšiu pravdepodobnosť 
zlyhania na svoje záväzky, teda 
najmenšie riziko, skupina „B“ 
predstavuje malú pravdepodobnosť 
zlyhania, no už je prítomné mierne 
riziko. Jednotlivé priečky skupiny 

„B“ sa nachádzajú tak v investičnom, ako aj 
v špekulatívnom pásme. Ratingy skupiny „C“ sú 

predmetom špekulatívneho pásma, u takto hodnotených 
štátov už je prítomné riziko platobnej neschopnosti a teda 
predstavujú určité riziko pre investorov. Niekedy sa 
uvádzajú aj hodnotenia skupiny „D“, no toto označenie už 
znamená, že štát je v čiastočnej, alebo úplnej platobnej 
neschopnosti (defaulte).   
      Na základe údajov z IMF vieme s relatívnou 
presnosťou definovať, aký  má presun medzi jednotlivým 
priečkami ratingovej škály dopad na spready dlhopisov 
suverénnych štátov: 
  - hodnoty spreadov dlhopisov v rámci investičného pásma 

sú o 35-60 % nižšie ako je to v prípade hodnôt 
v špekulatívnom pásme. Takéto výrazné 
zníženie/zvýšenie nákladov na získanie kapitálu pre štát 
podľa nášho názoru predstavuje dostatočnú mieru 
vplyvu ratingových agentúr na rozhodovacie procesy 
suverénnych štátov.  

  - pohyb ratingu v rámci investičného resp. špekulatívneho 
pásma ovplyvňuje spready iba v intervale 5 až 10 %.  

 
Schéma: Vplyv zmeny ratingu na úrokové miery dlhopisov štátov 
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe Jaramillo L. a Tejada C.M. 
(MMF, 2011) 
 
      Pri skúmaní jednotlivých ratingov sme identifikovali 
určité indikátory, ktoré sú zodpovedné za takmer 90% 
variácií medzi ratingmi. Sú nimi makroekonomické 
indikátory: HDP per capita, medziročná zmena HDP, 
inflácia, pomer salda vládneho rozpočtu k HDP a pomer 
čistého vládneho dlhu k HDP. Na základe štatistických 
údajov vieme stanoviť určitú ideálnu kombináciu hodnôt 
týchto indikátorov, kde je pravdepodobnosť zlyhania 
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najmenšia, teda nepredstavujú žiadne riziko a je im 
pridelený exkluzívny status „AAA“: 
      Makroekonomické ukazovatele by v tomto prípade 
vyzerali nasledovne: HDP per capita by bol na úrovni 
50 000 USD, medziročný rast HDP by dosahoval 2,4 %, 
inflácia bola na úrovni 2,2 %, pomer vládneho rozpočtu 
k HDP by dosahoval prebytok približne 1,2 %  HDP 
a saldo čistého vládneho dlhu k HDP by nepresahovalo 17 
% HDP.  
      Jednotlivé ratingové agentúry v súčasnosti pokrývajú 
značnú časť svetového hospodárstva, kde agentúry S&P´s 
(hodnotí viac než 125 suverénnych krajín), Moody´s (115 
krajín) a Fitch (107 krajín) spolu obsluhujú takmer 100 % 
trhu.  
Graf : Počet suverénnych štátov obsluhovaných ratingovými agentúrami 
 
 

 
 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe S&P´s, Moody´s, Fitch, (2013) 
 

      Ratingy slúžia štátom primárne na uľahčenie prístupu 
na kapitálové trhy, kde upisovaním dlhu získavajú finančné 
prostriedky na krytie svojich potrieb. Od ich ratingu sa 
následne odvíja schopnosť tieto zdroje získať a rovnako aj 
podmienky a úrokové sadzby, za ktorých sú im poskytnuté. 
Vlády štátov majúce záujem o takýto spôsob financovania 
sa preto snažia dosahovať čo najlepšie ratingy. Ich 
ekonomické a politické rozhodnutia sú vykonávané pod 
nepriamym tlakom ratingových agentúr a obavami zo 
zhoršenia ich hodnotenia. Niekedy to vedie k nastaveniu 
makroekonomickej politiky tak, že sa ich krátkodobé 
ukazovatele kredibility zlepšia, ale z dlhodobého hľadiska 
to môže viesť k zhoršeniu ich ekonomiky.  
      Od ratingov suverénnych štátov závisí aj rating 
komerčných subjektov v týchto štátoch sídliacich. Ich 
hodnotenie je limitované hodnotením štátu v ktorom sídlia, 
to znamená, že ich rating môže byť maximálne tak vysoký, 
aký je rating daného štátu. Ďalšou nemenej dôležitou 
úlohou ratingov je ich certifikačný a regulačný charakter. 
Portfóliá národných subjektov ako sú penzijné fondy, 
systémy poistenia, banky a rôzne investičné inštitúcie 
musia obsahovať dlhopisy a iné cenné papiere, majúce 
určitú minimálnu kvalitu. Zhoršenie ratingu týchto 
nástrojov môže daným inštitúciám spôsobiť problémy, 
keďže budú musieť prispôsobiť svoje portfóliá, aby 
dodržali minimálnu požadovanú kvalitu týchto nástrojov. 
Legitimitu ratingov posilňuje aj ich zapracovanie do 
národných a medzinárodných kapitálových predpisov 
a nariadení ako je napríklad zmluva Basel II,  ktorá 

využíva ratingy na reguláciu minimálnych požiadaviek na 
riadenie rizika a kapitálovú primeranosť pre bankový 
sektor. 
Neustále sa zvyšujúca moc a autorita týchto agentúr 
podmienila vznik rôznych mechanizmov udávajúcich 
minimálne štandardy ich pôsobenia a požiadavky ohľadne 
kvality, transparentnosti a objektívnosti ratingov. 
Najdôležitejším orgánom je Medzinárodná organizácia 
komisií pre cenné papiere, ktorá v roku 2004 vydala Kódex 
správania pre ratingové agentúry. Úlohou tohto kódexu je 
poskytnúť určitý rámec pre samoreguláciu zo strany 
ratingových agentúr, zavedením celosvetovo uznávaných 
minimálnych štandardov ich činností. Tento kódex je v EÚ 
doplnený rámcom vytvoreným Výborom európskych 
regulátorov pre cenné papiere. V roku 2011 boli úlohy 
vykonávané národnými systémami  dohľadu nad 
ratingovými agentúrami nahradené  Európskym úradom 
pre cenné papiere a trhy. 
 V posledných rokoch sa na ratingové agentúry 
vzniesla vlna kritiky ohľadne ich neprimeranej moci 
ovplyvňovať dianie na medzinárodných kapitálových 
trhoch, ich neschopnosti predvídať finančné krízy 
v jednotlivých regiónoch sveta a ich prehnanými reakciami 
spôsobujúcimi prehĺbenie týchto kríz. Na základe údajov 
ohľadne ratingov vydaných počas Argentínskej, Mexickej 
a Ruskej krízy a taktiež krízy v JV Ázii z konca minulého 
storočia vieme s určitosťou potvrdiť, že nepresnosti 
a zlyhania ratingov sa vyskytovali v každom z týchto 
štátov a mali negatívne efekty na jej priebeh. Ratingovým 
agentúram sa taktiež pripisuje zodpovednosť za nesprávne 
hodnotenia štruktúrovaných finančných nástrojov v USA, 
ktoré následne prispeli k dlhovej kríze a jej rozšíreniu do 
EÚ. 
 Na zlepšenie fungovania tohto odvetvia je 
potrebné, aby prebehli určité reformy. Ide hlavne 
o zníženie bariér vstupu a posilnenie konkurencie v danom 
odvetví, čo by napomohlo zrušeniu oligopolistickej 
štruktúry tohto trhu. Zabránenie akýchkoľvek väzieb medzi 
ratingovými agentúrami a hodnotenými subjektmi by 
eliminovalo potenciálne konflikty záujmov. Na zvýšenie 
transparentnosti je potrebné, aby tieto subjekty 
zverejňovali informácie, na základe ktorých pridelili svoje 
hodnotenia a objasnili kritériá a metodológiu ich tvorby. 
Vyššia zodpovednosť má slúžiť na ochranu investorov, 
resp. dlžníkov pred chybami, alebo zneužitím moci zo 
strany týchto agentúr. To sa má dosiahnuť predovšetkým 
dôkladnou kontrolou dodržiavania Kódexu správania pre 
ratingové agentúry. 

Tomáš Varga 
študent Fakulty medzinárodných vzťahov, EU  
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