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Úvodne slovo
Cielené investovanie do chudobných

Mnohé z medzinárodných
konfliktov a napätia vo svetovej
ekonomike
a spoločnosti
sú
dôsledkom existencie a narastania
priepastných rozdielov v príjmoch
jednotlivcov, sociálnych skupín,
regiónov,
národných
štátov
i makroregiónov.
Týka sa to
nielen menej rozvinutých, ale aj
tých ekonomicky najvyspelejších štátov a regiónov.
Mapa chudoby sveta1

Zdroj: http://harvestchoice.org/labs/harvestchoice-creates-worlds-firstsub-national-poverty-maps

Na uvedenej mape chudoby vo svete na základe
údajov OECD
sú tieto skutočnosti nesporne
pozoruhodné. No pre plnšie poznanie reality vyžadujú
podrobnejšie skúmanie jednotlivých štátov a v nich sa
tieto neradostné rozdiely prejavia so všetkou brutalitou.
U menej rozvinutých subjektov a oblastí je to
často nedostatočné využívanie miestnych zdrojov.
Z rôznych príčin. Historických - dôsledky kolonializmu,
resp. zaznávania a vedomého udržiavania oblastí v
polohe lacných zdrojov pracovnej sily a prírodných
zdrojov (s tým má aj Slovensko dlhodobé skúsenosti).
Ale aj novodobých dejín a aktuálnych situácií po
prírodných,
ekonomických
(veľké
krízy)
aj
spoločenských katastrofách
a vojensko-politických
konfliktoch.

1

Mapa označuje percento populácie, ktoré žije z menej ako 1,25 USD
na deň
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V súčasnosti jedným z hlavných problémov
štátov s najväčším podielom chudobných je problém
základného kapitálu na naštartovanie produkčných aktivít
v mestách, ale aj na vidieku. Dôsledkom je nedobrovoľné
vysťahovalectvo, emigrácia s ekonomickými i sociálnymi
a morálnymi dopadmi. No aj vysoká kriminalita,
šarvátky, krádeže a ublíženia na zdraví i tie najťažšie
ujmy na živote. Denne sa môžeme o tom presvedčiť pri
nahliadnutí do miestnych, či internetových správ
o kriminalite v chudobných štvrtiach, často rozsiahlych
slamoch /brlohoch bohatých veľkomiest.
Pozoruhodne na riešenie obdobných problémov
v celosvetovom rozsahu, ktoré vyúsťujú v niektorých
štátoch a regiónoch k roztváraniu hrozivej priepasti
v príjmoch a nárastu chudoby, upozorňuje aj súčasný
najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi - pápež František.
Podporil výsledky konferencie organizovanej Pápežskou
radou pre spravodlivosť a pokoj, vedenej kardinálom
Turksonom,
s názvom „Cielené investovanie do
chudobných“ (Impact investing for the poor). Svätý Otec
v príhovore pripomenul obsah pojmu „impact investing“.
Ide o typ investovania, pri ktorom investor uvedomujúci
si problémy sociálnej nerovnosti národov spolupracuje s
finančnými inštitúciami, ktoré využívajú zdroje pre
ekonomický a sociálny rozvoj chudobných oblastí v
sektore poľnohospodárstva, bytovej výstavby, prístupu k
vode, k základnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Je
zrejme, že u takto orientovaných typoch investícií je
finančná návratnosť pre investorov nižšia, než u iných
typov investícií.
To teda predpokladá súčinnosť
vládnych a mimovládnych inštitúcií. Čo v súčasnosti
prerastá do čoraz hlasnejšieho volania po prehodnotení
priepastných rozdielov v príjmoch jednotlivcov. Napr.
1.200 násobne vyšší príjem topmanažera fastfoodovej
korporácie voči najnižšie hodnotenému zamestnancovi tej
istej inštitúcie. Tento nehumánny princíp výstižne
charakterizovala Matka Tereza v myšlienke, že chudobní
a hladní na svete existujú nie pre nenásytnosť
chudobných ale pre nenásytnosť bohatých.
Slovensko sa od začiatku 90tych rokov stalo
súčasťou trhového systému, ale chytrácky nám (aj
ostatným štátom bývalého východného bloku) vyspelými
ekonomikami nachystaného, pejoratívne nazývaného)
„tržného“ (od slova utrhnúť) privatizačného systému.
Dôsledkom toho bol chaotický postup pri prechode od
predošlého, centrálne plánovaného hospodárstva na
otvorený/liberalizovaný systém trhový. Deštruktívne
dôsledky tejto jeffreyovsky uponáhľanej reformy
podkapitalizovaných štátnych podnikov boli pre súdnych
národohospodárov
predvídateľné
a verejnosti
aj
oznamované. Bezvýsledne! Lebo politickým tlakom zo
strany dominantného makrobloku západných firiem
a osobitne aj mediálnemu masírovaniu verejnosti,
neodolali ani politické garnitúry stabilných štátov
strednej a juhovýchodnej Európy. Tým menej
novoosamostatneného Slovenska.
Bolo to obdobie
nekalých praktík nedostatočne ekonomicky ani právne
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pripravenej a aj spoločensky odôvodnenej a za každú
cenu urýchľovanej privatizácie, chytrácky nazývaného
tunelovaním a presne po slovensky: rozkrádania veľkej
časti kľúčových podnikov bývalými riaditeľmi veľkých
priemyselných podnikov a ich spojencami.
Výnimky boli zriedkavé. Za jednu z nich
v Slovenskej republike možno pokladať akciovú
spoločnosť Železiarne v Podbrezovej. Aj na tomto
prípade sa potvrdzuje škodlivý alibisticky presadzovaný
slogan, že „štát je zlý hospodár“. (A v súčasnosti
najväčší svetový exportér Čína dokázala, že to nemusí
platiť ani v najľudnatejšej svetovej mocnosti.)
Neznamená to popieranie pozitív súkromného vlastníctva
aj v produkčnej sfére. No aj vedenie Podbrezovských
železiarní dokazuje, že bez ohľadu na formu vlastníctva
dokázal tento podnik, ktorý má dnes pobočku v Českej
republike – Žďás a.s., svojím sofistikovaným programom
výroby uspieť na medzinárodnom trhu, kde jeho
produkcia výrazne presahuje náš celkový podiel na
svetovom obchode.
Bez znižovania významu a pozitív, ktoré zmena
systému nášmu národu priniesla: predovšetkým obnovu
našej štátnosti a odrhnutie dvojitej clony (Moskva, Praha)
pred svetom, je v záujme národa a štátu triezvo
zhodnotiť i utŕžené rany a straty z neľahkého prechodu
z centralistického
(socialistického)
na
trhový
(kapitalistický)
systém
nepripraveným
a
podkapitalizovaným inštitúciám Východu
v súťaži
s pripravenými a vo voľnej súťaži dravými konkurenti zo
Západu. Najmä preto, ale i pre tzv. tunelovanie/fakticky
rozkrádanie národného (nie štátneho) majetku domácimi
zbohatlíkmi
v priemysle,
poľnohospodárstve,
stavebníctve, doprave a informatike, v oblasti služieb a i..
Len postupne sa zaceľujú nezmyselné straty
z deštrukcie
v priemysle,
stavebníctve,
doprave,
v službách, najmä bankovníctve atď. Bolestivo
sa
tento cielene chaotický prechod do nového systému
dotkol nášho efektívne fungujúceho poľnohospodárstva,
potravinárstva i celého agrosektoru. Bolestivo preto, že
cesta k dostatočnosti i bezpečnosti potravín v našich
obchodoch i na stoloch obyvateľstva bola v rozhodujúcej
– vyše 80 percentnej miere z vlastnej produkcie. no
spočiatku bola dláždená nezriedka drastickými formami
združstevňovania. Veľká časť ľudí na vidieku prišla
o svoje majetky, živobytie. Postupne sa naše
poľnohospodárstvo a s ním celý agrosektor aj úroveň
ľudí na vidieku dostal na solídnu úroveň. Deštrukcia
prosperujúcich poľnohospodárskych družstiev a štátnych
majetkov bola druhým povojnovým uragánom. Ten
spôsobil ďalšiu vlnu emigráciu za živobytím. Čo prináša
rozsiahle straty dlhodobého charakteru. Ekonomické aj
sociálne.
Riešením je cielený rozvoj multifunkčného
poľnohospodárstva, ktorému SES-NEZES, v súčinnosti
s fundovanými odborníkmi z agrosektoru, verejnej správy
a mimovládnych organizácií venuje systematickú
pozornosť. Jedným z výstupov bolo kolokvium vo

Komentár....3

februári 2012. Výzva kompetentným, ktorá bola
výsledkom bola daná príslušným vrcholovým štátnym
a profesionálnym predstaviteľom. Nie pre politické
harašenie, ale pre podstatne efektívnejšie využitie
zdrojov. Tak, aby sme sa nielen podľa bublinových
sľubov politikov veľkého počtu strán, ale reálne pustili
do využívania predovšetkým domácich zdrojov:
ľudských, najmä na vidieku - aj znalostných
a materiálno-technických
a - návratu k potravinovej
dostatočnosti a bezpečnosti potravín. To je bezpečná
cesta k zvýšeniu zamestnanosti o 150 tisíc pracovných
miest Takáto rurálna politika môže postaviť na nohy náš
agrosektor aj v medzinárodnej konkurencii. No
predovšetkým riešiť hrozivé vyľudňovanie a chudobu
vidieka, zabezpečiť dostatok kvalitných, cenovo
dostupných potravín z overenej domácej produkcie aj
ochranu pôdy, vody, lesov a tým celkove aj životného
prostredia. A v neposlednom rade riešiť nepriaznivú
dlhodobú demografickú tendenciu Slovenska!
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ekonomický komentár
Príbeh Slovenska, 10. výročie vstupu do Európskej
únie.
Pri hodnotení desať rokov
členstva z úst predsedu vlády SR
často
zaznieva
"Európska
integrácia
je
pre Slovensko
jednoznačne úspešný príbeh. To
platí napriek problémom, ktoré prirodzene - aj v EÚ sú,"
Rovnako sa vyjadril aj Mikuláš
Dzurinda. Poslanec parlamentu za SDKÚ a premiér
v čase vstupu do EÚ za najväčšie pozitívum nášho
členstva v EÚ považuje to, že patríme do takého
spoločenstva krajín, v ktorom sa môžeme najlepšie
rozvíjať.
Treba uviesť dobré politické príklady z minulosti.
Slovensku sa konzistentnosť oplatila pri vstupe do EÚ,
kedy vyšla aj spoločná výzva koalície a opozície
občanom na účasť v referende v roku 2003, alebo pri
prijatí eura, ktoré nenarušila ani zmena vlády v roku
2006. Slovensko je teraz integrované a rešpektované
v celej šírke európskej spolupráce. Po naplnení
základných cieľov samostatného Slovenska, ku ktorým
významne prispelo členstvo v EÚ nastáva nevyhnutne čas
zamyslieť sa nad budúcim smerovaním, špecializáciou
a prioritami sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska
s využitím potenciálu spolupráce v rámci EÚ. Je to
rozhodujúca otázka, ktorá stojí pred nami a aj test nás
všetkých vo vyspelosti, odbornej, organizačnej
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a diplomatickej zručnosti, ktorú bude bezpochyby
zahŕňať
príprava,
a najmä
úspešné
zvládnutie
predsedníctva v EÚ, čo čaká Slovensko v druhej polovici
roka 2016.
Členstvom v EÚ Slovensko získalo právo vkročiť
hlavnou bránou a ísť v hlavnom prúde európskej politiky
aj ekonomiky. Nachádzame sa pri stole, pri ktorom sa
prijímajú zásadné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú
budúcnosť Európy a v mnohých prípadoch aj ďalších
regiónov sveta. Ekonomické problémy únie by sa pred
našimi hranicami nečlenskej krajiny nezastavili, no
spoločná pomoc napríklad v podobe európskych fondov
áno.
Premiér
pripomína, že takmer 80 percent
všetkých verejných investícií na Slovensku je
financovaných z fondov EÚ. Slovensko zo vstupu do EÚ
podľa neho vyťažilo najviac spomedzi všetkých nových
členov. "Naša ekonomika od vstupu vzrástla o 49
percent. Z 57 percent ekonomickej úrovne EÚ sme sa
dostali na 76 percent, čo je najväčší rast z krajín V4,"
dodal. Nech už bude vývoj v EÚ akýkoľvek, Slovensko
sa podľa premiéra musí držať jadra európskej integrácie.
"SR nemá inú alternatívu ako členstvo v EÚ," Bez peňazí
z fondov Európskej únie by Slovensko neprežilo, tvrdí
premiér Fico "Zo zdrojov EÚ sme zmodernizovali
krajinu, postavili 100 km a staviame ďalších 112 km
diaľnic, zmodernizovali 100 km železníc, revitalizujeme
mestá a obce, modernizujeme školy, nemocnice, staviame
čističky vôd, chránime životné prostredie," povedal
predseda vlády pri príležitosti 10. výročia vstupu
Slovenska do EÚ.
Únia nám cez štrukturálne fondy dáva možnosť
byť rovnocenným partnerom, ale neschopnosť ich
rozumne a v súlade so stanovenými podmienkami čerpať
a využiť, a to často pre korupciu a klientelizmus, nás
vracia medzi nováčikov alebo možno ešte ďalej
a vzďaľuje nás tak často od cieľa plnohodnotného
partnera. Za danej ekonomickej situácie je výzva
pre Slovensko
jasná
v efektívnom
nakladaní
s európskymi investíciami na modernizáciu slovenskej
ekonomiky, tvorbu nových pracovných príležitostí
pre mladých ľudí či skvalitnenie slovenskej vedy
a zlepšenie postavenia poľnohospodárov.
Popri už spomínaných
úspešných efektoch
z využívania eurofondov na konkrétne investície, ktoré sú
jednoznačným prínosom, treba sa pozastaviť a kritický
pozrieť na nevyužité možnosti v uplynulom desaťročí.
V súčasnom programovom období 2007 - 2013
Slovenská republika využila z celkovej alokácie určenej
Európskou komisiou vo výške 11 496,47 mil. EUR
prostriedky v objeme 5 854,29 mil. EUR. Táto suma
predstavuje čerpanie len na úrovni 50,92 %. Na
dočerpanie zvyšných prostriedkov EÚ má Slovensko ešte
dva roky. K 31.5.2014 ministerstvo financií vykazuje
čerpanie prostriedkov z EU v úrovni 223 403tis€ čo je
z ročného plánu 3173 198tis€ len 7%, čiže neúspešný
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trend čerpania pokračuje a hrozí ich celkové výrazne
nedočerpanie.
Stratégia Európa 2020 dáva na popredne miesto
vedomostnú ekonomiku. Teda v zásade investovanie do
vzdelávania, vedy a výskumu, informatizácie spoločnosti.
Dosahované
výsledky v čerpaní eurofondov v tejto
oblasti sú však podpriemerne, dosahujú dosiaľ sotva
50%. 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.
Ťažko možno konštatovať, že eurofondy boli
dostatočným nástrojom hospodárskeho rastu a prekonania
krízy na Slovensku. Prečo takéto konštatovanie, vyplýva
z nasledovného. V rokoch 2008-2009, keď sa naplno
prejavovala celosvetová finančná a hospodárska kríza
v zmysle záverov Európskej komisie, ktoré boli
premietnuté aj do „Návrh opatrení vlády SR na
prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy „
prerokovaný Vládou SR na jej zasadaní 6.11.2008, mali
byť v boji proti kríze a obnovení hospodárskeho rastu
maximálne využite práve štrukturálne fondy. To sa podľa
dosahovaných výsledkov vôbec nestalo. Vláda SR sa v
spomínaných vládnych opatreniach totiž dôsledne
nezamerala na efektívne investičné porastové opatrenia
cez projekty štrukturálnych fondov. Inak by sa pri
premyslenej koncepcii mohli v priebehu nasledujúceho
roka až poldruha roka tieto projekty najneskôr
k 30.6.2010 zakontrahovať „zazmluvniť“ teda schváliť
jednotlivým realizátorom. Pri priemernej realizácii
projektov 2-3 roky mohli byť všetky prostriedky zo
štrukturálnych fondov určené na programovacie obdobie
2007-2013 do konca roka 2013 už vyčerpané!
Krátko sa treba vrátiť v tejto súvislosti k prvému
obdobiu využívania eurofondov v rokoch 2004-2006.
Veľmi nedostatočne sme využili možnosť čerpať určené
finančné prostriedky práve do oblasti vedomostnej
ekonomiky, zvlášť vzdelávania. Čerpanie bolo len na cca
70%, čo v objeme predstavuje nedočerpanie 27,2 mil
EUR. Prostriedky boli realokované, aby sa mohli za toto
obdobie celkom využiť.
Dosahované výsledky v čerpaní eurofondov
počas celého desaťročného obdobia možnosti využívania
eurofondov poukazujú teda na to, že dlhodobo nebol
tento proces v centre pozornosti vlád SR. Plnil sa
predovšetkým zámer úspory prostriedkov štátneho
rozpočtu určených aj na financovanie spoločných
programov SR a EÚ. Vlády sa zamerali len na šetrenie
verejných
financií
bez
porastových
opatrení
v ekonomike. Čerpanie eurofondov nie je totiž v podstate
možné bez spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Ak
sa tieto zámerne šetrili, tak dochádza celkovo k nízkemu
čerpaniu štrukturálnych fondov. Možno oprávnené
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konštatovať, že bolo utlmené využitie eurofondov zvlášť
na vzdelávanie a vedecké projekty a tým viac prepojenie
s praxou.
Ing. Ondrej Barič, PhD
Medzinárodné ekonomické vzťahy
História najmenej rozvinutých krajín
(2. časť)
Aj preto bol sekretariát UNCTAD-u požiadaný, aby
vykonal podrobné štúdie, aby bolo možné určiť
konkrétne formy pomoci najmenej rozvinutým krajinám.
UNCTAD vyvinul iniciatívu na pomoc NRK, a tak bol
okamžite vypracovaný „Akčný program“ (1979 – 1981),
a tiež nový akčný program pre NRK nazývaný SNPA
(Substantial New Programme of Action).2 Boli to snahy
zvrátiť nepriaznivý vývoj najchudobnejších krajín,
najčastejšie vo forme zahraničnej pomoci. Program
obsahoval pokyny pre vnútroštátne opatrenia v týchto
krajinách, ktoré mali byť doplnené o medzinárodné
podporné opatrenia. Napriek hlavným politickým
reformám spustených v mnohých najmenej rozvinutých
krajinách v snahe uskutočniť rozsiahle štrukturálne
transformácie ich domácich ekonomík, ekonomická
situácia NRK ako celku sa v roku 1980 zhoršila. Na zlú
situáciu ohľadom týchto krajín pôsobilo množstvo
faktorov, možno spomenúť nedostatky domácej politiky,
prírodné katastrofy, či rôzne nepriaznivé podmienky
plynúce z externého prostredia. Ako veľký problém sa na
začiatku 80. rokov začal javiť tiež verejný dlh týchto
krajín.3
O NRK sa zaujímalo aj Valné zhromaždenie OSN,
ktoré sa v roku 1979 hlavne vďaka novým akčným
programom snažilo pomôcť týmto krajinám a vytvorilo
Konferenciu pre najmenej rozvinuté krajiny.4 Prvá
konferencia sa následne uskutočnila v Paríži v roku 1981.
Výsledok konferencie nepriniesol príliš optimistické
výsledky, a tak OSN rozhodlo o zvolaní druhej
Konferencie, ktorá sa uskutočnila v roku 1990, tiež v
Paríži. Podobne ako prvá, aj druhá konferencia hodnotila
sociálno-ekonomický rozvoj v NRK v osemdesiatych
rokoch, ako aj pokrok v medzinárodných podporných
opatreniach. Snažila sa prijať opatrenia pre urýchlenie
procesu rozvoja v najchudobnejších krajinách a na
základe skúseností a poznatkov z prvej konferencie sa

dokázala zhodnúť stratégii a prioritách rozvoja, čo
vyústilo do Parížskej deklarácie a Akčného programu pre
NRK pre deväťdesiate roky. V týchto dokumentoch sa
medzinárodné spoločenstvo zaviazalo prijať naliehavé a
účinné opatrenia na základe princípu spoločnej
zodpovednosti, snažilo sa o posilnenie partnerstva
rozvinutých a najmenej rozvinutých krajín a pokúsiť sa
tak zvrátiť nepriaznivý vývoj ekonomickej situácie v
najzraniteľnejších krajinách a naštartovať rast. Akčný
program pre NRK tiež obsahoval prvky ako ochrana
ľudských práv a dodržiavanie zásad právneho štátu,
význam
decentralizácie,
demokratizácie
a
transparentnosti na všetkých úrovniach rozhodovania v
týchto štátoch, hoci korupcia je dodnes obrovským
problémom najmenej rozvinutých krajín.5
Pre roky 2001 – 2010 bol na tretej Konferencii pre
NRK predstavený ďalší akčný program, tento krát
Bruselský (3. konferencia UNLDC sa konala v máji 2001
v Bruseli). BPoA (Brussels Programme of Action) je
považovaný za úspešný, pretože mal pozitívny dopad na
rozvoj NRK, hoci nie všetky špecificky určené ciele tohto
programu boli úplne splnené.6
Problémy skupiny NRK pretrvávajú dodnes. Zatiaľ
nepomohli mnohé úsilia zo strany UNCTADU, alebo
OSN, do budúcnosti však sľubujú zlepšenie situácie v
najchudobnejších krajinách sveta. Nielen ekonomickej
situácie, ale tiež ľudskej, a teda budú snažiť sa vytvoriť
lepšie podmienky pre život v daných krajinách.
Juraj Pavuk
študent 3. ročníka
EÚ v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Osobnosti
Predhistória ekonomickej vedy
Jedným z prvých gréckych filozofov, ktorí sa
zaoberali otázkami správneho vedenia domácnosti bol
Xenofón, ktorý svojim dielom „Oikonomikus“ vyzdvihol
význam poľnohospodárstva ako toho odvetvia, ktoré je
zdrojom
obživy
všetkých
vrstiev
spoločnosti.
Významnými gréckymi mysliteľmi, ktorí sa venovali
určitým spôsobom aj niektorým ekonomickým otázkam
boli Platón a jeho žiak Aristoteles. Platón svojim dielom
„Ústava“, v ktorom predstavil ideálny štát, vyvolal
polemiku medzi zástancami súkromného a spoločného
vlastníctva. Za základ štátu považoval rozmanitosť
5

2

SNPA = Podstatný nový akčný program
UN: The Least Developed Coutries: Historical Background. [online].
[cit. 15.12.2013]. Dostupné na
internete: <http://www.un.org/events/ldc3/prepcom/history.htm>.
4
UNLDC – United Nations Conference on The Least Developed
Countries.
3

UN-OHRLLS: Brussels Programme of Action. [online]. 2006. [cit.
1.12.2013]. Dostupné na internete:
<http://unohrlls.org/UserFiles/File/Publications/bpoa.pdf> S. 3
6
Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for
the decade 2011 – 2020. [online]. 27.10.2013. [cit. 1.12.2013].
Dostupné na internete:
<http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdo
c061607.pdf> S. 8.
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ľudských potrieb a neschopnosť jednotlivca plne
uspokojiť tieto potreby, pričom tvrdil, že človek môže
vykonávať dobre a s najlepšími výsledkami len jedno
zamestnanie. Preto je dôležitá deľba práce, ktorá je
základom pre vytváranie štátu. Platón dôvodil, že ľudia
sa líšia svojimi potrebami, ktoré stále rastú. Každý človek
sa však hodí iba na určitý druh práce. Ak sa každý
sústredí na výkon práce, pre ktorú má najlepšie
predpoklady, vyrobí sa v spoločnosti väčšie množstvo
výrobkov. To predpokladá výmenu výrobkov medzi
členmi spoločnosti a preto sa ľudia združujú a vytvárajú
štát. Treba podotknúť, že za zdravý štát považoval Platón
taký štát, v ktorom ľudia uspokojujú len svoje
najnevyhnutnejšie potreby. V prípade, že už ide o
pohodlie a prepych, hrozia konflikty, ktoré nie sú dobré
pre ďalší vývoj štátu. Podľa Platóna by spoločnosť mala
pozostávať z troch hlavných skupín občanov: filozofi,
vojaci a ostatní občania. Filozofi, keďže sú múdri
a spravodliví, mali by vydávať zákony a riadiť štát.
Vojaci by sa mali starať o udržiavanie poriadku v štáte.
Ostatní občania sú tí, ktorí sa zaoberajú hospodárskou
činnosťou (kramári vnútorným obchodom a obchodníci
zahraničným obchodom). Dôležitou myšlienkou pri
predstave ideálneho štátu bola téza, že tá trieda, ktorá
vládne štátu, by nemala disponovať žiadnym súkromným
vlastníctvom (najmä filozofi, do určitej miery aj vojaci).
V prípade vládnucej triedy by malo existovať len
komunálne vlastníctvo, aby sa zabránilo sporom, ktoré by
odpútavali pozornosť vládcov od dôležitejších otázok.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
doc. Ing. Martin Grešš, PhD
Fakulta medzinárodných vzťahov EU
Mladí a veda
Úspešnosť nezávislých kandidátov v komunálnych
voľbách
Napriek
času,
primárne
určenému dovolenkám, je možné
badať blížiace sa obdobie, ktorého
atmosféru najviac vystihuje termín
„zvolebnieva
sa“.
Po
dvojkolových
prezidentských
voľbách a voľbách do Európskeho
parlamentu
sa
obyvatelia
Slovenskej republiky dočkajú aj
tretieho dejstva „supervolebného“ roku 2014 v podobe
volieb do orgánov samosprávy obcí. Predseda Národnej
rady SR Pavol Paška ich konanie stanovil na sobotu 15.
novembra. Týmto aktom je obyvateľom vyše 2900 miest
a obcí umožnené ovplyvňovať, okrem politického
rozmeru (voľba poslancov a starostov resp. primátorov),
ekonomické, sociálne a iné aspekty života. A práve

fenomén nezávislých kandidátov (NEKA) sa stal
integrálnou súčasťou komunálnej politiky, ktorý
v mnohom ovplyvňuje jej podobu. Zároveň je však
predmetom mnohých odborných diskusií. Jedná sa najmä
o kritiku partokratického správania štandardných
politických strán, ktoré absenciu nezávislých poslancov
otvorene či latentne podporujú aj na úrovni Národnej
rady Slovenskej republiky.
Pri spätnom pohľade na vývoj úspešnosti nezávislých
kandidátov v jednotlivých voľbách sme siahli na
výsledky ostatných troch volebných aktoch7. Pri
konkrétnych
výsledkoch
volieb
sú
pre
nás
najdôležitejšími údajmi počet a percentuálny podiel
zvolených poslancov a starostov resp. primátorov, ktorí
kandidovali ako nezávislí kandidáti. V prvom rade sa
pozrieme na dosiahnuté výsledky uchádzačov o kreslá
v obecných, mestských a miestnych zastupiteľstvách.
Tabuľka č. 1: Počet a podiel zvolených poslancov
(vrátane hlavného mesta Bratislava a mesta Košice).
2002
Počet
Nezávislí
2904
kandidáti
Spolu
21637
SR

2006

Podiel
Podiel
Počet
(v %)
(v %)

2010
Počet

Podiel
(v %)

13,4

3645

17,0

4 777

22,6

100

21402

100

21 115

100

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Skupina
nezávislých
kandidátov
dosiahla
v sledovanom období pomerne prudký vzostup počtu
a podielu poslancov. Avšak pri pohľade na dosiahnuté
výsledky je zrejmá ešte jedna dôležitá skutočnosť.
V prípade, že sa na NEKA pozrieme cez optiku jednej
inštitucionalizovanej strany, dostanú uvedené čísla
zaujímavý rozmer. Následne by zaznamenali NEKA
posun z tretieho miesta v roku 2002 až na miesto prvé
v roku 2010. Dôkazom toho je fakt, že v ostatných
komunálnych voľbách získali súhrne 4 777 poslaneckých
mandátov (22.6 %), čím by sa dostali na prvé miesto pred
druhý najsilnejší stranícky subjekt SMER-SD so ziskom
4 576 poslaneckých miest (21,8 %).8
Úspech nezávislých kandidátov v komunálnych
voľbách 2010 umocňujú dosiahnuté výsledky vo voľbách
starostov a primátorov. Aj na tieto čísla sa pozrieme cez
priezor kritéria kandidatúry.
Tabuľka č. 2: Počet a podiel zvolených starostov a primátorov
(vrátane hlavného mesta Bratislava a mesta Košice).

7

Jedným z dôvodov, prečo sme si zvolili výsledky
komunálnych volieb v rokoch 2002,2006 a 2010 je dostupnosť
dát uvádzaná Štatistickým úradom SR, ale aj dostatočná
reprezentatívnosť pre potreby príspevku.
8
Zdroj: Štatistický úrad SR.
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2002

2006

Potenciál investovania do veternej energetiky na
Slovensku (s veternou turbínou Vestas V 90)

2010
Pod

Podiel
Podiel
Počet
Počet
Počet
(v %)
(v %)

(v

Nezávislí
kandidáti

951

32,6

895

30,8

980

33,
7

Spolu SR

2913

100

2905

100

2909

100

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Aj keď sa nám pri pohľade na tabuľku opakuje
obdobná situácia ako v prípade zvolených poslancov,
úspech nezávislých kandidátov je vo voľbách starostov
a primátorov ešte výraznejší. Až približne v tretine obcí
a miest sa postavil do ich čela nezávislý kandidát. Keď si
pretransformujeme percentuálne vyjadrenie výsledkov
volieb do konkrétneho počtu získaných úradov,
dostaneme sa k podobným záverom ako v prípade
poslancov, avšak s jedným podstatným rozdielom. Za
rovnakého predpokladu, z akého sme vychádzali pri
hodnotení výsledkov poslancov, by sa NEKA stali
jednoznačným víťazom vo všetkých troch sledovaných
komunálnych voľbách.
Z uvedených údajov nám jasne vyplýva, že
komunálna politika sa stala vstupnou bránou nezávislých
kandidátov do verejného života. Pre korektnosť údajov
treba doplniť, že vo výpočte daných čísel absentuje
informácia o tzv. nezávislých kandidátoch s podporou
politickej strany. Síce tento termín nepokladám za
šťastný a skôr sa prikláňam k používaniu pojmu
nestraník, ktorý jasnejšie vystihuje status kandidáta.
Štatistický úrad SR nám neponúka možnosť zahrnúť
tento faktor do záverečného hodnotenia. V opačnom
prípade by bol veľmi zaujímavým údajom konečný stav
skutočne nezávislých kandidátov, ktorí v budúcnosti
nebudú nikomu „zaviazaní“.
V konečnom dôsledku by mali byť dosiahnuté výsledky
nezávislých kandidátov varovným prstom aj pre politické
strany, keďže sa nejedná len o jednorazovú záležitosť
komunálnych volieb v roku 2010, ale o kontinuálny
nárast ich podpory. Tieto ale aj ďalšie indikátory by mali
nabádať politické strany k systematickejšej práci na
komunálnej úrovni a nespoliehať sa len na slepé
identifikovanie sa voličov s kandidátmi na základe
straníckeho princípu. Nastolený trend, ktorý sme
prezentovali na základe výsledkov ostatných troch volieb
do orgánov samosprávy obcí, je možné považovať za
jasnú predikciu úspechu nezávislých kandidátov aj v
blížiacich sa komunálnych voľbách.
PhDr. Marek Vrbinčík
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied

Úvod
Obnoviteľné zdroje energie
budú mať v budúcnosti takmer
existenčný význam pre ľudstvo.
Vzhľadom na ich vlastnosti budú
predstavovať hnaciu silu takmer
všetkých jednotlivých ekonomík
(nie len v EU), ale budú aj jedným
z najdôležitejších zdrojov energie,
zatiaľ čo sa fosílne zásoby
vyčerpávajú každým dňom vyčerpávajú (Strajňák &
Schutz, 2012).
1. Globalizácia vo vzťahu k veternej energetike
Pojem globalizácia je v súčasnosti vysoko
frekventovaný jav, ktorý prebieha v ekonomickej,
spoločenskej a iných oblastiach. a bezprostredne sa
dotýka nie len jednotlivca, ale každého z nás. Čoraz
častejšie preniká do života obyčajných ľudí a výrazným
spôsobom ich ovplyvňuje. Je badateľné ako sa aktuálne
témy pri dôslednej analýze opierajú o dôsledky
globálnych javov (Vojtech, 2013). Globalizácia sa týka aj
oblasti energetiky, a to konkrétne aj veternej energetiky,
nakoľko je bádať celosvetový trend inštalovania
veterných elektrárni, ako na súši, tak aj na mori.
2. Technicky potenciál veternej turbíny VESTAS V90
2 MW pri priemernej rýchlosti 6.31 m/s
Pri priemernej rýchlosti vetra 6,31 m/s by veterná
turbína dodala celkový výkon 5 432 318 kWh ročne, čo
je približne 5 432 MWh ročne. Výkon navrhovanej
veternej elektrárne (Vestas V90 2 MW 125 m ) bol
vypočítaný
prostredníctvom
on-line
programu
(Windenergie-daten der Schweiz) na výpočet výkonu
veterných elektrárni v megawatt hodinách (a to na
základe zistenia informácií z výskumu o priemernej
rýchlosti vetra v obci Jenkovce za určité sledované
obdobie). Nakoľko podľa výnosu Úradu regulácie
sieťových odvetví je výkup za 1 MWh z veternej
elektrárne 79,29 eur, je možné počítať pri ročnom výkupe
5 432 megawatt hodín s približne 430 703 euro (Strajňák,
2013).
2.1. Kalkulácia počtu veterných turbín VESTAS V90
na Slovensku pri priemernej rýchlosti 6.31 m/s
Pri teoreticky technicky možnom potenciáli výroby
elektriny z vetra na území Slovenska, čo je 2 280 000
MWh je možné vystavať približne 419 veterných turbín
VESTAS V90 2 MW.
Z

X
Y

kde, X je technický možný potenciál výroby elektrickej
energie z veterných elektrárni na
území
Slovenska
Y je výroba elektrickej energie v MWh z jednej
veternej turbíny VESTAS V90 2MW pri
priemernej rýchlosti 6.31 m/s
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Z je celkový počet veterných turbín, ktorý by bol
možný inštalovať na území Slovenska
Z

2280000
 419
5432

2.2. Cena jednej veternej turbíny VESTAS V90
Tabuľka č.1: cena veternej turbíny VESTAS V90
(Vindcom, 2009; IGW, 2009; Strajňák, 2013)
Cena veternej turbíny Vestas V90 2 MW
Transport veternej turbíny
V cene veternej turbíny
výťah
V cene veternej turbíny
Prístupová cesta
98 313 euro
káble
50 110 euro
Pripojenie na sieť
40 000 euro
Značka (v noci)
V cene veternej turbíny
Značka (cez deň)
V cene veternej turbíny
Ľadový detektor
11 091 euro
Monitorovanie veternej
10 000 euro
turbíny
Projektový manažment
100 000 euro
anemometer
5 200 euro
sieť
100 000 euro
Veterná turbína VESTAS
3 010 000 euro
V90
Elektrická stanica
1000 000 euro
pozemok
9600 euro
spolu
4 434 314 euro
2.3. Potenciál investovania do veternej energetiky na
Slovensku
Teoretický technický potenciál inštalovania veterných
turbín VESTAS V90 je približne 419 (pozri podkapitolu
2.1.). Ak počítame, že jedna veterná turbína VESTAS
V90 2 MW stojí približne 4 400 000 euro, potom celková
hodnota investície do veternej energetiky na Slovensku
predstavuje približne 1 843 600 000 euro. V budúcnosti
existuje príležitosť pre oblasť zahraničných investorov,
ktorí by mali záujem investovať do tohto druhu
obnoviteľného zdroja.
2.4 Možné negatívne dopady spojené s investovaním
do veternej energetiky na Slovensku
V prvom rade si treba uvedomiť, že výstavba
veterných elektrárni by nemala prebiehať v štýle
“stavebného boomu”, ako to bolo napríklad v prípade
slnečných kolektorov atď., ktoré sa na Slovensku
postavili aj na lokalitách, ktoré by mohli byť využívané
oveľa lepšie (úrodné pôdy atď.). Taktiež si treba
uvedomiť, že výstavba takého vysokého počtu veterných

turbín na území Slovenska by mohla mať negatívny
dopad na prenosovú sústavu (čo by si vyžiadalo ďalšie
dodatočné investície do zosilnenia prenosovej sústavy).
2.5 Manažment využitia zásob bentonitu pre
environmentálne účely v oblasti výstavby
veterných elektrárni
Pri výstavbe, ako aj pri využívaní veternej elektrárne
môže dôjsť ku kontaminácií pôdy z látok, ktoré sú
potrebné na chod každej veternej elektrárne (olej,
mazacie látky, atď.). jednou z možností je pri výstavbe
každej
veternej
elektrárne
(veternej
turbíny)
zakomponovať do podložia bentonit. Bentonit v podloží
by vďaka svojím adsorpčným vlastnostiam dokázal
zabrániť prechodu škodlivých látok (ktoré môžu
vzniknúť počas inštalovania, ako aj užívania veternej
turbíny) do životného prostredia (Strajňák et al., 2013).
Zhrnutie
Hlavnou témou článku bolo v stručnosti
odprezentovať možnosti investovania do veternej
energetiky na území Slovenska. Nakoľko obnoviteľné
zdroje začínajú predstavovať už teraz nezanedbateľnú
časť celkovej výroby elektrickej energie (nie len v EU),
je možné predpokladať, že v budúcnosti budú ešte
silnejším hráčom na poli produkcie elektrickej energie,
ako v Európe, tak aj vo svete. Slovensko, ako krajina,
ktorá momentálne nevyužíva veternú energetiku
disponuje teoretickým technickým potenciálom, ktorý by
si vyžadoval investície v približnej hrubej hodnote
1 843 600 000 euro. Článok taktiež spomína možnosť
aplikácie bentonitu, ako časti podložia pod veternú
turbínu, aby nedochádzalo k prípadným záťažiam
životného prostredia (z technických tekutín, mazacích
olejov, atď.).
Sergej Strajňák, PhD
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