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2 ....Úvodne slovo



Úvodne slovo
Vážme si dejiny aj osobnosti
svojho národa i jeden druhého.
70. výročie SNP

V priebehu
letných
mesiacov sú pred nami týždne
pohodových dovolenkových, či
prázdninových dní. Plánujeme si
miesta oddychu s blízkymi doma, či
vo vybraných zahraničných strediskách (mediálne
rezortoch), pamätihodných pamiatkach, alebo pohodový
oddych v horách alebo pri mori. K tomu dobré počasie.
To všetko - v najlepšom súhrne -želáme čitateľom našich
Siločiar. Aby siločiary našich snažení nepretínali
zbytočné protirečenia, aby prevládala dobroprajnosť,
ústretovosť, snaha porozumieť postoje a konanie toho
druhého/druhých.
Namiesto
neopodstatneného
podozrievania
vzájomná podpora, ústretovosť v
rodinách, pozitívny prístup/ asertivita v pracovných
kolektívoch a celej našej spoločnosti.
To všetko je nám treba pestovať v sebe,
v najbližšom
okolí
a podporovať
v celoštátnom
spoločenstve i v medzinárodných vzťahoch. Aby sme
vedeli tolerovať do únosnej miery aj odlišné chápanie
našich národných dejín a osobností. Nemám najmenšiu
snahu stavať sa do pozície mravokárcu, ktorá mi
neprislúcha. Naopak. Nedávno som bol totiž prekvapený
zmenou postoja dvoch známych k dielu jedného
z najvýznamnejších slovenských historikov - emeritného
profesora Milana Stanislava Ďuricu. Ich názory predtým
vychádzali z poznania toho, čo o ňom čítali a v médiách
i okolo seba počúvali. Spravidla, že ide o kontroverzného
vedca, ktorého dielo bolo kritizované a prvé vydanie jeho
knihy Slovensko a Slováci aj stiahnuté zo škôl. (Napriek
tomu neopodstatnenému kroku, toto vynikajúce dielo sa
dožilo v krátkom čase piateho a pripravuje sa aj šieste
vydanie!). Ale po prečítaní jeho článku Čo ohrozuje
našu
štátnosť
v
knihe
Dvadsať
rokov
sociálnoekonomického rozvoja Slovenskej republiky
(vydali Matica Slovenská a SES-NEZES, 2013), zásadne
sa zmenilo ich zmýšľanie o autorovi aj o jeho diele. Pre
objektívnosť
jeho
prístupu
k iným
národnom
a národnostiam, pre dôslednosť a vedeckú precíznosť a
pritom zrozumiteľnosť textov i pre širšiu verejnosť. To
ich podnietilo k objektívnejšiemu posudzovaniu i ďalších
jeho prác o vzťahoch medzi národmi. A tento dávno
známy poznatok nám dáva nádej, že lepšie poznanie
môže pomôcť celej slovenskej verejnosti aj pri hodnotení
významných výročí, ktoré nás čakajú v júli a v auguste.
V auguste nás tohto roku čakajú oslavy 70.
výročia vypuknutia Slovenského národného povstania.
Už teraz sa objavujú v médiách rôznorodé a, žiaľ,
i protirečivé až degradačné hodnotenia tohto historického
počinu Slovákov. Donedávna pozitívne, niekedy aj
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neúnosne glorifikované národné povstanie je časťou
verejnosti, ale aj odborníkov hodnotené z dnešných
pohľadov a bez dobových súvislostí. Podobne ako
u Jánošíka. Za jeho rebéliu voči neznesiteľnej chudobe
a ponižovaniu poddanského ľudu si ho prisvojujú nielen
Slováci v bojoch o svoje ľudské a národné práva, ale aj
Poliaci i ďalšie okolité národy. Divadelná hra slovenskopoľskej koprodukcie Na skle maľované, ktorú sme si
mnohí s potešením vypočuli a videli veľakrát, je toho
najlepším dôkazom. Zato ho pod čiernu zem znosia
antislováci za zbojníctvo. Pritom viacerí jedným dychom
pritom vzývajú hrdinské činy Wiliama Tella, Robina
Hooda a iných podobných aj historicky nedoložených
národných hrdinov. U nás sa aj dnešnému premiérovi
Róbertovi Ficovi ujde kritika za presadzovanie
národnoštátnych záujmov od médií za jánošíkovský vzor!
Chce sa mi veriť, že napriek očakávanej kritike SNP za
nedostatočnú pripravenosť, nekoordinovanosť vystúpenia
aj viaceré chyby i zločiny voči ľudskosti dôstojne
oslávime druhé najväčšie vystúpenie v Európe voči
zločineckému fašizmu. O tom, že Beneš v pohodlí svojho
londýnskeho exilu pripravoval i s pomocou niektorých
Slovákov - V. Clementis a ďalší - obnovu ČSR (bez
spojovníka) doma málokto vedel. Doma aj v zahraničí,
napríklad
Nálepkovci
zo
Zaisťovacej
divízie
v Bielorusku, či z Rýchlej divízie na Východnom fronte
vstupovali naši vojaci i dobrovoľníci do odboja proti
nemeckému fašizmu, nie proti vlastnému štátu. Mnohí
máme z toho bezprostredné poznatky osobné alebo
z rodín a svojich regiónov. Takže nemožno výstrelky
niektorých jednotlivcov, či partizánskych skupín
paušalizovať a tvrdiť, že povstanie v roku 1944 nebolo
slovenské, ani národné. Keby takto nevraživo ako my vo
vzťahu k dejinným udalostiam postupovali iné národy,
neboli by dnes na dôstojných pozíciách vo svetovom
spoločenstve ani vo vzájomných vzťahoch doma.
Francúzi svoju revolúciu oslavujú hrdo i po 200 rokoch.
Napriek niektorým jej, až dodnes na celom svete
pretrvávajúcim, dôsledkom vo francúzskej aj svetovej
spoločnosti. A čo Napoleon?
Veľmi by prospelo, keby slovenskí historici
a ďalší odborníci aj politici a potom široká verejnosť,
najmä mladí lepšie poznali, čo o Slovenskom národnom
povstaní napísal (a zanietene prednášal) nemecký
spisovateľ Wolfgang. Venohr vo svojej knihe Aufstand
der Slowaken – Der Freiheitskampf von 1944. On,
Nemec, vzdáva úctu tomuto počinu menej známeho
slovenského národa a hrdinstvu jeho priamych
účastníkov proti ohromnej a dobre organizovanej presile
z nemeckej strany. Určite by triezvejšie hodnotili jeho
význam aj pre našu súčasnosť aj budúcnosť.
Je na nás, ktorí si vážime trvalé hodnoty
vlastného národa i všeľudské, aby sme nedovolili vnášať
rozkol pri ktorejkoľvek významnej udalosti, vrátane SNP,
len preto, aby sme presadzovali záujmy vlastné,
egoistické a tých, ktorí majú z našej nesvornosti radosť
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a prospech. Či sú zblízka, či zďaleka. Majme to na
zreteli, aby sme nedopadli ako susední Ukrajinci.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

Ekonomický komentár
Európska komisia schválila Slovensku Partnerskú
dohodu na roky 2014 – 2020.
Európska komisia prijala koncom
júna 2014 Partnerskú dohodu SR
(PD) o využívaní európskych
štrukturálnych a investičných
fondov (ďalej len „EŠIF“) v
rokoch 2014-2020. Slovensko
patrí medzi prvé krajiny, ktorým
bola schválená Partnerská dohoda.
PD definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné
investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10
rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú
13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a
rybársky fond 15,8 mil. EUR.
Partnerská dohoda je hlavný strategický dokument na
využívanie fondov Spoločného strategického rámca v
programovom období 2014 - 2020. Strategickým cieľom
PD SR je zabezpečovať implementovanie investičných
priorít do priestorov, ktoré majú najvyšší rozvojový
potenciál pre danú prioritnú oblasť. Cieľom je integrovať
investičné aktivity tak, aby sa stali multiplikátormi
ďalšieho rozvoja danej geografickej jednotky, ako aj
rozvoja jej priľahlého územia. Základným východiskom
na riešenie územnej a tematickej koncentrácie pre
rozhodovanie o umiestňovaní investičných aktivít
podporených zo zdrojov Európskych štrukturálnych a
investičných fondov je rozvoj územia a polycentrickej
sídelnej
štruktúry,
definovanej
v
celoštátnom
územnoplánovacom dokumente – Koncepcia územného
rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1
KURS 2011 (ďalej len „KURS“).
Význam eurofondov pre Slovensku ekonomiku na ďalšie
programové obdobie v PD podčiarkuje ich doterajšie
využitie. Tento rok je práve desať rokov, kedy Slovensko
využíva prostriedky EÚ. Za cca 13 miliárd eur z
eurofondov sa na Slovensku za desať rokov vybudovali
nové cesty, železnice, zrekonštruovali sa námestia, školy
či škôlky, zlepšila sa elektronická komunikácia so štátom
či znížila nezamestnanosť. Peniaze z eurofondov
Slovensko dostavalo v dobrých aj horších časoch. Veľmi
často sa zabúda na skutočnosť, že po tom, čo boli
v ostatných rokoch domáce príjmy štátneho rozpočtu
oslabené recesiou, sa prostriedky z eurofondov stali
dominantným zdrojom financovania verejných investícií.

Ak by Slovensko pred desiatimi rokmi do Európskej únie
nevstúpilo, prišlo by nielen o eurofondy, ale aj o silný
priemysel, keďže podľa štatistík až 80 percent výrobkov
domácich firiem smeruje práve do krajín Európskej únie.
Na druhej strane analytici kritizujú eurofondy za
realizovanie nezmyselných projektov a vysokú mieru
korupcie. „V niektorých oblastiach došlo k narušeniu
hospodárskej súťaže, keď niektoré podnikateľské
subjekty boli zvýhodnené tým, že získali granty či
nenávratné finančné prostriedky na svoje podnikanie,
kým iné ich nezískali,“ povedal Ivan Kuhn, analytik
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
Prioritou vlády SR pri použití eurofondov v
programovom období 2014 až 2020 je smerovať
prostriedky na odvetvia rastu, akými sú oblasti vývoja,
inovácií, digitálna agenda, či energetická efektívnosť.
Konštatoval to premiér SR Robert Fico na tlačovej
konferencii k prijatiu partnerskej dohody medzi
Európskou komisiou a SR. „Dôležitým aspektom
čerpania fondov v nasledujúcom období budú tiež
priority prispievajúce k zamestnanosti, sociálneho
začlenenia a boja proti chudobe, ale aj kvality
vzdelávania,“ povedal. Zároveň dodal, že ku kľúčovým
témam bude patriť aj podpora malých a stredných
podnikov s dôrazom na zlepšenie ich inovačných kapacít,
ako aj posilnenie efektivity verejnej správy. Pri tejto
príležitosti komisár EK pre regionálny rozvoj Johannes
Hahn uviedol: „Obyčajní ľudia na Slovensku musia
pocítiť a vidieť prínosy investícií EÚ. Dnes sme prijali
strategický investičný plán, na základe ktorého sa toto
stane skutočnosťou. Táto partnerská dohoda je pre
Slovensko štartovacou čiarou smerom k rastu a
zamestnanosti počas nasledujúcich 10 rokov a
odzrkadľuje spoločné odhodlanie Európskej komisie a
Slovenska čo najefektívnejšie využívať investície EÚ.“
Najviac peňazí z rozpočtu Európskej únie zahrnutých v
schválenej Partnerskej dohode na roky 2014-2020 má
vyčlenených program Integrovaná infraštruktúra,
zahŕňajúci dopravu a informatizáciu, a to 3,967 mld. eur.
Oproti pôvodnému návrhu je to menej o 70 mil. eur.
Kvalita životného prostredia má k dispozícii 3,138 mld.
eur (-19 mil. eur), Výskum a inovácie 2,267 mld. eur
(+40 mil. eur), Ľudské zdroje 2,133 mld. eur, resp.
2,205 mld. eur vrátane 72,18 mil. eur na zamestnanosť
mládeže (+167 mil. eur), Integrovaný regionálny
operačný program 1,754 mld. eur (-108 mi. eur),
Efektívna verejná správa 278,45 mil. eur (rovnako ako
predtým) a Technická pomoc 159,07 mil. eur (10 mil. eur). Okrem toho mimo prostriedkov v PD môže
Program rozvoja vidieka využiť z európskych zdrojov
1,545 mld. eur, program Rybné hospodárstvo 15,79 mil.
eur a na projekty európskej cezhraničnej územnej
spolupráce má ísť 223,37 mil. eur. Slovensko tak môže
celkom v novom programovom období využiť
z eurofondov EÚ, vrátane projektov európskej územnej
spolupráce, 15,481 mld. eur a spolu s projektmi
zamestnanosti mládeže až 15,553 mld. eur.
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Pri hodnotení pozitív, ktoré znamenali eurofondy
v doterajšom období a zámerom ich použitia pre ďalšie
programovacie obdobie sa treba pristaviť pri súčasnej
situácii. Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie
v programovom období 2007 až 2013 ku koncu júna
tohto roka vo všetkých štrnástich operačných programoch
takmer 6,452 mld. eur. Miera čerpania tak predstavuje
55,53 % z celkového záväzku necelých 11,619 mld. eur.
Možnosť ich vyčerpania je už len jeden a pol roka, čo
predstavuje veľký sklz. Pod priemerom sa nachádzajú, čo
je negatívne operačné programy, ktoré tvoria jadro
vedomostnej ekonomiky. Výskum a vývoj 53,09 %
(642,09 mil. eur z 1,209 mld. eur), Informatizácia
spoločnosti 51,12 % (431,25 mil. eur z 843,6 mil. eur),
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 49,53 %
(479,56 mil. eur z 968,25 mil. eur), Životné prostredie
47,88 % (871,36 mil. eur z 1,820 mld. eur) a Vzdelávanie
46,30 % (251,29 mil. eur z 542,73 mil. eur).
Na záver treba uviesť na základe uvedených skutočnosti
jeden závažný fakt. Nové eurofondy by sa mohli začať
využívať
podstatne
skôr
ako
v
predošlom
programovacom období 2007 až 2013, v niektorých
operačných programoch pravdepodobne ešte v tomto
roku. Podľa dosahovaných výsledkov využívania
eurofondov v súčasnom období 2007-2013 hrozí im
reálne výrazne nedočerpanie. Táto negatívna tendencia je
už dlhodobá. Je teda možný predpoklad, že riziko
nízkeho využívania eurofondov bude pokračovať aj
v nasledujúcom programovom období. Neboli napríklad
dosiaľ prijaté k tomu novelizované dokumenty Systém
riadenia a Systém finančné riadenie štrukturálnych
fondov a kohézneho fondu pre obdobie 2014-2020, ktoré
by výrazným spôsobom zjednodušovali proces
využívania eurofondov.
Ing. Ondrej Barič, PhD
Rezervované pre makroekonomiku
„Polčas“ reformy ESO
Ako
už
niekoľkokrát
v novodobej histórii Slovenskej
republiky, aj po nástupe druhej
vlády Roberta Fica, sme boli
svedkami
ostentatívneho
deklarovania
novej
reformy
verejnej
správy.
Doterajšie
skúsenosti však ukázali, že oblasť správy veci verejných
je vládnymi predstaviteľmi upravovaná skôr spôsobom
„pokus – omyl“ ako systematickými a fundovanými
rozhodnutiami.
Neľahkou
úlohou
„zoštíhlenia“
a zefektívnenia orgánov miestnej štátnej správy bol
poverený minister vnútra Robert Kaliňák, ktorého návrh
pod názvom Program ESO („Efektívna, spoľahlivá
a otvorená štátna správa) bol prijatý uznesením vlády č.
164 dňa 27. apríla 2012. Prvotnou snahou bolo dôkladne

zreformovať systém štátnej správy, ktorý bol doteraz
vystavený mnohým experimentálnym pokusom. Doterajší
prístup znamenal existenciou prebujnenej spleti orgánov,
ktorá bola obrazom akumulácie neodborných zásahov
jednotlivých vlád. Takto štruktúrovaná štátna správa
nedokázala, a ani nemohla, byť adekvátnym nástrojom
riadenia štátu. Tento fakt je podčiarknutý absolútnou
dezorientáciu tých najdotknutejších – občanov. V danom
kontexte je nutné dodať, že ohlasovaná najrozsiahlejšia
reforma verejnej správy bola viac ako žiaduca.
Nosná myšlienka programu, aby „občan a
podnikateľ vybavil všetky špecializované transakcie
zabezpečované štátom jednoducho a s minimálnymi
nákladmi“1, sa mala realizovať v troch etapách. Od
zrušenia krajských úradov, cez vznik novej štruktúry 72
okresných úradov ako predstaviteľov integrovanej
miestnej
štátnej
správy
(postupná
integrácia
špecializovaných úradov) až po zriadenie jednotlivých
KAMO (Kontaktné a administratívne miesto občana –
určené k vybaveniu kompletnej občianskej agendy). V
dôsledku uvedených opatrení má dôjsť v rokoch 2012 až
2020 k úspore verejných prostriedkov vo výške 700 mil.
EUR.
Na prvý pohľad zjavne racionálna myšlienka,
ktorá by mala kopírovať predstavy ľudí o správnom
fungovaní „skostnatenej“ byrokracie. V súčasnosti
prebieha vznik jednotlivých KAMO, ktoré majú byť
tromfom v rukáve a zárukou naplnenia jedného
z hlavných princípov reformy „všetko v jednom, jedno
všade“. Pre lepšiu ilustráciu aktuálnej pripravenosti
reformy je nutné siahnuť po reálnych príkladoch. Zvolili
som si konkrétny prípad založenie živnostenského
oprávnenia a oslovili sme jedno z prvých klientskych
centier na Slovensku. Pri Okresnom úrade Topoľčany
vzniklo 17. marca a zaujímalo nás, či dokáže poskytnúť
proklamovaný komfort zriadenia živnosti bez návštevy
iného úradu. V súvislosti s uvedeným dodávame, že v
rámci druhej fázy reformy ESO boli do priestorov
Okresného úradu Topoľčany, popri štandardnej agende
miestnej štátnej správy, integrované aj špecializované
úrady miestnej štátnej správy - odbory životného
prostredia, katastrálny odbor ako aj lesný úrad ako zložka
pozemkového úradu. Obyvatelia Topoľčian tak mnohé
svoje úradné záležitosti vybavia na jednom mieste a
nemusia navštíviť ďalšie tri adresy (dva úrady
v Topoľčanoch a jeden v Nitre). Odpoveď na otázku, či
pod „jednou strechou“ sa dá zúradovať aj zriadenie
živnostenského oprávnenia, sme hľadal v reálnych
podmienkach. Hneď v úvode môžeme konštatovať, že
pracovníčka živnostenského odboru bola veľmi
nápomocná, avšak jej krátka inštruktáž ukázala niekoľko
slabých bodov princípu „všetko v jednom, jedno všade“.
1

Zdroj: Program ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená
štátna správa) dostupné online na:
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater
-Dokum-143447?prefixFile=m_

Zahraničie....5

7-8/14

V prvom rade sa jedná o skutočnosť, že živnostenský
odbor si síce splní oznamovaciu povinnosť ako na
daňovom úrade tak aj v sociálnej a zdravotnej poisťovni,
ale napríklad tzv. kartičku DIČ si musí vyzdvihnúť každý
sám. Teoreticky takmer ideálne riešenie fungovania
vzťahu občan – štát, tak dostáva niekoľko trhlín, ktoré
nebude možné odstrániť bez dôsledného uplatnenia
integrácie všetkých dotknutých inštitúcií.
Program ESO a jeho meritórna realizácia
v rokoch 2012 – 2016 sa pochopiteľne spájaná s veľkým
očakávaniami, ktoré pramenia nielen z vyjadrení pána
ministra Kaliňáka, ale aj zo strany samotných občanov.
Domnievame sa, že nadpis príspevku „polčas reformy
ESO“ zodpovedá aj jej súčasnej kondícii, keďže sa
nachádza niekde na „polceste“ k úspešnému záveru. Je
však nutné dodať, že doposiaľ uskutočnené kroky je
možné hodnotiť v mnohom pozitívne. Nemáme na mysli
len deklarovanú finančnú a časovú úsporu (ako štátu tak
aj občana), ale najmä nový prístup k občanovi, ktorý je
v pertraktovanom prípade zreteľný či už v pomoci
supervizorov tak i odborných pracovníkov. Aj keď
existujú mnohé rezervy, ktoré bránia hodnotiť reformu
ESO výhradne pozitívne, ten najväčší nedostatok vidíme
v nedostatočnej elektronizácii a optimalizácii systému,
ktorý by dokázal riešiť viaceré uvedené problémy.
PhDr. Marek Vrbinčík
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
Medzinárodné politické vzťahy

Zostrovanie vzťahov Východ - Západ nás vždy
zasiahne
Koniec lanského roka v medzinárodných
vzťahoch končil dnes takmer idylicky znejúcim
vyhlásením ruského prezidenta Vladimíra Putina
viacerými medzinárodne uznávanými inštitúciami za
Osobnosť roka v medzinárodných vzťahoch. Vo veľkej
miere k tomu prispeli aktivity Ruska v rámci
medzinárodných organizácií na zachovanie mieru
a znižovanie napätia v medzinárodných vzťahoch.
Predovšetkým však za odvrátenie hroziacej vojny v Sýrii.
V tom čase sa však už schyľovalo k druhému dejstvu
oranžovej revolúcie s oveľa širším dosahom než je
Eurázijský priestor
V dôsledku toho tohtoročné dovolenkové
a prázdninové týždne využije väčšina svetových médií,
vrátane tých, ktoré pôsobia v rámci SR, na prehlbovanie
ostrej antipatie voči Ruskej federácii a jej prezidentovi.
Najmä za udalosti na Ukrajine. Zo záplavy informácií
o bezprostredných (oficiálnych) dôvodoch naštartovania
tohto medzinárodného konfliktu, pokladám za náležité
uviesť najmä Dohodu o asociácii Ukrajiny do EÚ

(Соглашение об ассоциации Украины и Европейского
союза). Tento rozhodujúci ekonomický - rozbuškový
dokument, ktorý mala prerokovať a schváliť ukrajinská
vláda 21. novembra 2013, t. zn. len niekoľko dní do
summitu Východného partnerstva vo Vilniuse,
stanoveného na 28. a 29. novembra 2013. Hlavným
bodom tejto Dohody mal byť program opatrení na
poskytnutie pôžičky Medzinárodného menového fondu
(MMF) Ukrajine na zastavenie negatívneho vývoja jej
ekonomiky. Zastupujúca šéfka krymskej vlády, Olga
Kovitidi, označila podmienky, ktoré je Kyjev pripravený
podpísať s MMF, ako zlodejské podmienky. Ako
oznámila, predpokladá novými úradmi Ukrajiny
podpísaná predbežná dohoda s MMF, že celá ukrajinská
transportná sieť plynovodov bude odovzdaná USkoncernu Chevron. Kombináty kovopriemyslu boli na 50
% pririeknuté nemeckému koncernu Ruhr. Uhoľný
priemysel Donbasu by mala získať fínska dcéra koncernu
Ruhr. Za predpokladu prijatia Dohody by bola ukrajinská
vláda nútená zvýšiť ceny jadrovej energie a vykurovanie
o 40 percent a uskutočniť niektoré ďalšie opatrenia. To
mohlo vyvolať nepredvídateľnú vlnu nespokojnosti,
ktorej sa vláda obávala. Vláda Ukrajiny preto rozhodla
pozastaviť (nie zrušiť) prípravy na podpísanie uvádzanej
Dohody s Európskou úniou. Oficiálne toto rozhodnutie
ukrajinskej vlády oznámil jej predseda N. J. Azarov.
Opozičné sily vtedajšej vlády na Ukrajine, za
intenzívnej pomoci zo zahraničia, viedli k tragickým
udalostiam na kyjevskom Majdane, surovým dôsledkom
so strašlivými ľudskými obeťami v Soči, k snahám
o osamostatnenie sa, či začlenenie do Ruskej federácie
na východe Ukrajiny a k novej orientácii, teda i novej
politickej
mocenskej
garnitúry
a medzinárodnej
reprezentácie Ukrajiny.
Na jednej z máp R Gloucester z apríla 2014 sú
predvídané protirečivé, no jednoznačne odstredivé sily na
Ukrajine, ktoré oslabovali efektívne využívanie
ohromného potenciálu nášho veľkého východného suseda
na prospech jeho ľudu. Bolo len otázkou času, kedy
vonkajšie sily využijú dlhodobo rastúce vnútorné
rozpory vo svoj prospech Ani Európania nie sú v tomto
smere mimo obliga.
Racionálne uvažujúca svetová verejnosť si je
vedomá, že ťaživé ekonomické a vojensko-politické
problémy
sú
len
vrcholom
ľadovca
oveľa
komplexnejšieho a hlbšieho súboru problémov. Ten, v
zjednodušenej podobe nazývaný stretom Západu (pod
dirigenciou USA) s Ruskom, vyjadruje prezident Barack
Obama aj ďalší americkí politici a ekonómi v polohe:
„Rusko bolo, je aj bude strategickým nepriateľom
Spojených štátov." Platilo to pred vypuknutím globálnej
krízy v USA v roku 2008 a v znásobenej miere teraz,
v roku 2014, za zložitej ekonomickej situácie
v superveľmoci USA. Jej doteraz neohroziteľnú pozíciu
najmä Rusko, ale aj Čína a ďalšie štáty (i mimo BRICS),
nebezpečne
ohrozujú. Predovšetkým
snahami
o zosadenie US dolára z dominantnej pozície vo svete.
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Nedozerné dôsledky takejto eventuality vedú USA a pod
ich tlakom aj EÚ k takým opatreniam, ktoré následne
ohrozujú záujmy mnohých štátov Európskej únie, vrátane
Slovenska. Stačí si uvedomiť, že ak - podľa údajov
Štatistického úradu SR - výdavky na energie našich
občanov tvoria 21 percent ich mesačných príjmov,
razantné zvýšenie hoci len tejto položky v duchu
opatrení, navrhovaných Medzinárodným menovým
fondom Ukrajine, by kruto postihli nielen Slovensko, ale
i ďalšie európske ekonomiky a občanov.
Našej republiky sa výrazne dotýkajú a budú
silnieť dôsledky závažných rozhodnutí Spojených štátov
amerických a Európskej únie o ekonomických postihoch
Ruska za vývoj udalostí na Ukrajine. Najmä za priradenie
Krymu (ako bývalej súčasti Ruska) v rámci ZSSR počas
dominancie Ukrajinca Nikitu Chruščova do Ruskej
federácie.
Tento vojensko-politicky i ekonomicky
mimoriadne významný ostrov je udávaný ako hlavný
dôvod k postihom, ktoré pocítia nielen Rusko a jeho
ekonomika, ale rovnako aj členské štáty EÚ, teda aj
Slovensko.

predstaviteľov EÚ na zostrenie sankcií voči Rusku a ich
spätný odraz je dnes ťažké reálne odhadovať.
SES-NEZES , podobne ako ďalšie vlastenecké
organizácie tretieho sektora, oceňuje kroky Vlády SR,
ktorá volí doteraz racionálny prístup s ohľadom na
záujmy slovenskej ekonomiky i bilaterálne vzťahy
s Ukrajinou a Ruskou federáciou aj
príslušnosť
k dotknutým medzinárodným organizáciám, hlavne
v rámci Európskej únie. Z dlhodobého strategického
hľadiska by mala slovenská vláda a slovenský parlament
v týchto
súvislostiach
účelné
posúdiť
úvahy
z počiatočných
rokovaní
Nezávislého
združenia
ekonómov Slovenska – NEZES, ktoré zastáva i nemalá
časť našich občanov o výhodách neutrality, ktorá nenúti
menšie ekonomiky, ako napríklad Švajčiarsko, Rakúsko,
postupovať vždy v súlade so záujmami rozhodujúcich
ekonomík v EÚ, či NATO.
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Medzinárodné ekonomické vzťahy

Mapa nepokojných regiónov Ukrajiny

Politická a ekonomická spolupráca v strednej Ázii –
problémy a perspektívy .....

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

Okrem postihov niektorých osobností RF je
logická snaha USA a EÚ obmedziť pre Rusko dôležitý
export energetických produktov do Európy, resp.
i ďalších svetových regiónov. To budú aj pre mohutný
ruský ekonomický potenciál citlivé i stámiliárdové straty!
Rusku však v tomto smere prichádza vhod dlhodobo –
desať rokov pripravovaný, historicky najobjemnejší
finančný kontrakt ruského GAZPROMU s čínskou
štátnou spoločnosťou China National Petroleum
Corporation na dobu 30 rokov - v hodnote takmer 250
miliárd eur.
Podľa doterajších vyhlásení z ruskej strany by postihy
slovenských podnikateľských subjektov, ale aj celej
ekonomiky a obyvateľstva nemali byť hrozivé. Ale
tendencie zo strany USA a niektorých rozhodujúcich

Slovenská republika je
aktuálne predsedajúcou krajinou vo
Vyšegrádskej skupine. Samotná
skupina
V-4
je
z pohľadu
historického, geopolitického, ale aj
z pohľadu aktuálneho vývoja vo
svete, unikátnym zoskupením.
Preto je na mieste otázka:
Je možná podobná regionálna,
politická a ekonomická spolupráca v rámci postsovietskej
Strednej Ázie? Ak áno, na základe akých kritérií, keď
každá z bývalých sovietskych republík: Kazachstan,
Kirgizsko, Turkmenistan, Tadžikistan a najmä Uzbekistan
si zvolili špecifickú cestu smerom k svojej (akej?)
budúcnosti. Naviac, ak bolestný príklad deštrukcie
postsovietskej Ukrajiny ukazuje, že v globalizovanom
svete už nehrajú skoro žiadnu úlohu ani také hodnoty,
ako napr. historická pamäť (fašizmus v Európe v polovici
dvadsiateho storočia), slovanstvo (!), či náboženská
dimenzia, alebo jednoducho ľudský rozmer deštruovaný
maltuziánstvom (treba zlikvidovať x-miliónov ľudí, lebo
„nám“ zavadzajú).
Dezintegračná integrácia
Kvôli korektnosti je potrebné hneď v úvode
nášho krátkeho zamyslenia uviesť, že vedenie súčasného
Kazachstanu sa od začiatku existencie nezávislých
republík v rámci Strednej Ázie (má sa tým na mysli
sublimácia Sovietskeho zväzu v roku 1991 a vznik
nezávislých republík v rámci administratívnych hraníc
ZSSR) snaží v rôznych odtieňoch (najmä) o ekonomickú
integráciu v rámci Strednej Ázie, postsovietskeho
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priestoru a tiež - a na to nezabúdajme - v rámci svojho
špecifického civilizačného okruhu.
Vráťme sa ale ešte raz k politicko-analytickej
korektnosti. Tá je v tom, že dnes jednoducho nie sú
politické elity Strednej Ázie pripravené k integračnej
spolupráci v rámci regiónu.
Prečo? Jednak osobné animozity (napr.
prezidenti Uzbekistanu a Kazachstanu sú bývalí prvý
tajomníci republikových komunistických strán, ktorí
spolu sedeli v rámci Ústredného výboru komunistickej
strany Sovietskeho zväzu a jednoducho si závidia, naviac
ich fyzický vek nedáva veľkú šancu na skutočnú
geopolitickú pružnosť), krajiny sú vo svojej historickojazykovo-náboženskej podstate rozdielne: Tadžikistan,
má jazykový a náboženský základ „farsi“, Kirgizsko, je
zväčša pravoslávne, Uzbekistan je plný radikálneho
islamu a ľudskej zloby, Turkménsko - to si nikto netrúfne
odhadnúť a Kazachstan je viac nomádsky, verný stepi,
než dajakej ideológii a náboženskej konštrukcii a tesne
pred vnútornou erupciou....
Keď sme spomenuli Kazachstan a Uzbekistan,
tak tieto dve krajiny očakáva v skorej dobe dosť ťažká
skúška. Budú musieť zvládnuť zmenu domácich
mocenských pomerov. Darmo, aj príroda má svoje limity
(prezident Uzbekistanu nar.30.01.1938, t.j. 76 rokov a pri
moci je od r. 1989 , prezident Kazachstanu
nar.06.06.1940, t.j. 74 rokov a pri moci je od r. 1989).
Skúsenosť z postsovietskeho priestoru nás učí byť
v tomto smere veľmi ostražitými v geopolitickom,
politickom a najmä ekonomickom kontexte.
No súbežne si krajiny Strednej Ázie, viac
podvedome, než vedome, uvedomujú potrebu regionálnej
integrácie, alebo aspoň korektnej spolupráce. Tak
napríklad v oblasti používania a využívania jedného
z najväčších bohatstiev blízkej budúcnosti - vody (o čom
sme tu písali v minulých textoch).
Nakoniec všetky krajiny Strednej Ázie, nehľadiac
na diferencovaný vývoj a rôzne sformulované svoje
videnie budúcnosti, sa stretávajú s univerzálnymi
ťažkosťami:
- reformy (politické, ekonomické, spoločenské,
trhové....) sú vo všetkých krajinách neefektívne
a majú viac propagandistický charakter, než reálny
dopad;
- v jednotlivých krajinách je cítiť nedôveru zahraničia
v investičné pravidlá a budúcnosť v kontexte so
stagnáciou priemyslového sektoru jednotlivých
ekonomík;
- štátny rozpočet jednotlivých krajín má parametre
vysokého deficitu, čo negeneruje investičnú pohodu;
- a nakoniec cenová politika jednotlivých vlád je
v absolútnom kontrapunkte so schopnosťou trhu
a úrovňou
trhového
zabezpečenia
tovarov
v jednotlivých regionálnych segmentoch (čo sa po
zavedení sankcií EÚ a USA voči Ruskej federácii
silne prejaví, ale súbežne budú exitovať obchodné
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vzťahy na bilaterálnej úrovni, teda Slovenska
s partnermi z krajín Strednej Ázie).
Napriek týmto faktom, musíme akceptovať aj to,
že región Strednej Ázie (sa síce politicky dynamicky
nerozvíja) má svoj ekonomický a ekonomicko-zdrojový
význam.
Ekonomický rast v regióne sa opiera
predovšetkým o energetické zdroje a následné aktivity
v rámci ťažby zdrojov (tu je výnimkou Kirgizsko a na
vodu bohatý Tadžikistan...).
Mení sa koncepcia vťahovania ekonomík krajín Strednej
Ázie do globálnych ekonomických vzťahov. V budúcom
desaťročí sa môžu podľa relevantných odhadov
ekonomiky krajín Strednej Ázie stať: „...dynamicky sa
rozvíjajúcimi s primeranou diverzifikáciou trhu...“
[ХОРТОН, Д.: Следующий рубеж Евразии, www.
imf.org, navštívené 01.09.2014.].
Stredná Ázia e eurázijská integrácia
Áno, jednotlivé krajiny majú záujem, ale je
niekoľko ale, ktoré tento proces dokážu spochybniť.
Predovšetkým vznik Eurázijskej ekonomickej únie
(EEÚ) od 01. januára 2015 vytvára úplne novú
ekonomicko-politickú konfiguráciu. No a druhým
momentom, je snaha o účasť jednotlivých krajín Strednej
Ázie v európskych integračných procesoch.
Stredná Ázia a Európska únia
Rozhodujúcim ekonomickým partnerom krajín
Európskej únie v rámci Strednej Ázie je Kazachstan,
ktorý pokrýva 88,1% obchodného obratu. Presnejšie
95,7% exportu zo Strednej Ázie a 68,8% importu do
Strednej Ázie, pritom podiel Kazachstanu na exporte
energetických zdrojov do EÚ tvorí 88,4%.
Kazachstan
je
najväčším
importérom
strojárenských výrobkov a automobilov. Celkovo 70,5%
exportu z EÚ do regiónu automobilov je nasmerovaných
do Kazachstanu. Ako sa prejavia protisankcie Moskvy je
zatiaľ nemožné korektne prognózovať.
V súčasnom období je päť hlavných partnerov
Kazachstanu v rámci EÚ vyprofilovaných nasledovne:
Rakúsko (3,3%), Nemecko (4,5%), Francúzsko (4,7%),
Holandsko (7,7%) a Taliansko (12,3%), čo tvorí 30,5%
celkového obchodného obratu Kazachstanu a 70%
obchodného obratu s krajinami EÚ.
Napríklad na v úvode spomenuté krajiny V-4
pripadá
6,7%
celkového
obchodného
obratu.
[МУХАМЕДЖАНОВА
Д.Ш.:
Торговоэкономическое сотрудничество стран ЦА, In.:
International Experinece of Successful Regional
Cooperation, KISI Almaty, 2014, ISBN 978-601-747603-8, ss.43-57.].
Na záver....
Krajiny Strednej Ázie majú veľmi zaujímavú
masu perspektív, ktoré by uľahčili ich politickú
a ekonomickú spoluprácu v rámci regiónu a zvýšili váhu
regiónu vo vzťahu k partnerom. Žiaľ, zatiaľ však existuje
ešte väčšia masa osobných ambícií, ktoré túto
komparatívnu výhodu negujú. Táto „ešte väčšia masa“ je
dočasným elementom, ktorý uvoľní energiu na
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prekonanie krízy regionalizmu a v tom kontexte sa
prejavujúcich ekonomických regionálnych disproporcií.
Vznik Eurázijskej ekonomickej únie je poučný a hodný
nášho vedeckého a praktického záujmu.
Doc. Mgr. Peter JUZA, CSc., PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta sociálnych vied
Osobnosti
Predhistória ekonomickej vedy
Ďalším významným gréckym filozofom, ktorý sa venoval aj
otázkam ekonómie a vedenia hospodárstva bol aj Aristoteles,
Platónov žiak. Aj keď Platón presadzoval myšlienku, že
súkromné vlastníctvo nie je dobré v prípade vládnucej triedy
(filozofi a do určitej miery aj vojaci), pretože odpútava
pozornosť vládcov od dôležitejších otázok, Aristoteles v tomto
bode so svojim učiteľom nesúhlasil. Naopak, veril, že
súkromné vlastníctvo plní v spoločnosti užitočnú funkciu
a preto by nemalo byť ničím obmedzované. Aristoteles tvrdil,
že nie súkromné vlastníctvo, ale práve spoločné vlastníctvo je
niečo, čo sa prieči ľudskej povahe keďže človek je od prírody
egoista. To znamená, že každý človek sa vždy viac, lepšie
a efektívnejšie stará o niečo, čo vlastní ako o niečo, čo je
spoločné pre všetkých. Tu môžeme vidieť určitý vplyv
Aristotelových myšlienok na zakladateľov klasickej ekonómie
ako bol napr. Adam Smith, ktorý žil o niekoľko storočí neskôr.
Podľa Aristotela tak nebolo zdrojom zla v spoločnosti
súkromné vlastníctvo (ako o tom uvažovali niektorí iní
filozofi). Za jeden zo zdrojov zla v spoločnosti tak Aristoteles
považoval prirodzené chyby v povahe ľudí, ktoré je však
možné odstrániť výchovou (tu môžeme vidieť určitú paralelu
so súčasným ekonomickým vývojom sveta a výchovou
dnešných mladých generácií, kde sa do úzadia dostávajú
hodnoty a morálka a do popredia myšlienky dosahovania zisku
za každú cenu a nadmerná spotreba statkov a služieb).
Za hlavný prínos Aristotela do ekonomického myslenia sa
považuje jeho analýza výmeny tovarov a použitie peňazí vo
výmene, ktoré sú založené na uspokojovaní potrieb a túžob
každého jedného človeka. Okrem toho sa Aristoteles venoval aj
príčinám vzniku peňazí ako analýze zmien, ktoré peniaze
vyvolali pri výmene tovarov. V ďalšom pokračovaní našej
výpravy do počiatkov vývoja ekonomického myslenia ľudskej
civilizácie sa bližšie pozrieme na tieto dva aspekty
Aristotelových úvah.

(pokračovanie v ďalšom čísle)
doc. Ing. Martin Grešš, PhD
Fakulta medzinárodných vzťahov EU
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Piliere fungovania a rozvoja kreatívneho priemyslu
(1. časť)
Úvod
V kontexte spoločenskoekonomických
zmien
podieľajúcich sa na prerode
priemyselnej
ekonomiky
na
ekonomiku znalostnú sa do
popredia
záujmu
ekonómie
dostali
znalosti,
vedomosti,
inovácie. Znalostná ekonomika
predstavuje určitú vývojovú etapu
ľudskej spoločnosti, ktorej podstatou je práve trvalo
udržateľný rast založený na vedomostiach, poznatkoch a
inováciách. (Toffler, A. a Tofflerová, H., 1996) Jedným
zo znakov znalostnej ekonomiky je aj demasifikácia
výroby, teda odklon od masovej výroby, ktorá bola
považovaná za definujúci znak priemyselnej spoločnosti.
V súvislosti so znalostnou ekonomikou
a
inováciami sa však do popredia záujmu čoraz viac
dostáva pojem (v podmienkach Slovenska) nový, a tým je
kreatívna ekonomika. Kým znalostná ekonomika
zdôrazňuje poznatky a inovácie ako hlavný faktor rastu,
kreatívna ekonomika je ekonomikou využívajúcou
ľudskú kreativitu a potenciál, našu fantáziu a náš talent.
Kreatívna ekonomika je charakteristická produkciou
statkov a služieb, ktoré sú nové, neobyčajné a sú
výsledkom tvorivej činnosti človeka (Howkins 2001).
Okrem kreatívnej ekonomiky sa možno v praxi stretnúť
aj s pojmom kreatívny priemysel (angl. creative
industries). Predstavuje ekonomické odvetvie, ktoré sa
skladá z niekoľko sektorov. V literatúre sa pritom
nestretávame s jednoznačnou zhodou vymedzenia toho,
čo do kreatívnych odvetví zaradiť, a čo do tohto pojmu,
naopak, nepatrí. Najväčšia časť výskumu kreatívneho
priemyslu prebieha v USA, u nás sa tomuto odvetviu
nevenuje prilíš veľká pozornosť. Ako najväčší nedostatok
možno jednoznačne vnímať slabú základňu štatistických
dát. To znemožňuje ďalší hlbší kvantitatívny výskum.
(pokračovanie v ďalšom čísle)
Ing. Kristína Baculáková

doktorandka
Fakulta medzinárodných vzťahov EU
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