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3. SOCIÃLNE PODMIENKY A HĽADISKÃ

3.1. Členenie sociÃ¡lnych podmienok a hľadÃsk
VÃ½chodiskovÃº situÃ¡ciu pre zabezpečenie TUR SR v rÃ¡mci sociÃ¡lnych
podmienok a
hľadÃsk určuje najmÃ¤ vÃ½voj a stav
a) kvality a dĺžky života, populačnÃ©ho vÃ½voja a vzdelanostnej Ãºrovne
obyvateľstva,
b) zdravia ľudÃ a zdravotnej starostlivosti,
c) sociÃ¡lnych problÃ©mov, sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov, sociÃ¡lnej pomoci,
polÃcie a
sÃºdnictva.
OvplyvňujÃº ju
a) vybranÃ© skupiny v spoločnosti (deti a mlÃ¡dež, ženy, starÃ ľudia, ...),
b) nÃ¡rodnostnÃ© menšiny a etnickÃ© skupiny.

3.2. Kvalita a dĺžka života, populačnÃ½ vÃ½voj a
vzdelanostnÃ¡ Ãºroveň
obyvateľstva

3.2.1. Kvalita života a trvalo udržateľnÃ¡ spoločnosť
SociÃ¡lny aspekt TUR vychÃ¡dza zo zÃ¡kladnÃ©ho faktu, že skutočnÃ½m
bohatstvom
spoločnosti sÃº jej ľudia. Cieľom TUR by preto malo byť vytvorenie takÃ©ho
prostredia,
ktorÃ© umožnÃ prežiť ľuďom dlhÃ½, zdravÃ½, plnohodnotnÃ½ a tvorivÃ½
život.
Predstava TUR SR sa zakladÃ¡ na predpoklade, že lokÃ¡lne, regionÃ¡lne
spoločenstvÃ¡ a celÃ¡
spoločnosť majÃº zÃ¡ujem na efektÃvnom využÃvanÃ ľudskÃ½ch zdrojov v
sÃºčasnosti, ale i v
blÃzkej a vzdialenej budÃºcnosti, a preto jednÃ½m zo zÃ¡kladnÃ½ch cieľov
rozvoja by malo byť
zlepšenie kvality života.
Trvalo udržateľnÃ¡ spoločnosť by mala byť dostatočne predvÃdavÃ¡, mala by
pružne
reagovať na novÃ© situÃ¡cie a byť dostatočne uvedomelÃ¡ (mÃºdra) v tom
zmysle, že nebude
ohrozovať fyzickÃ© ani sociÃ¡lne systÃ©my, podporujÃºce jej ďalšiu existenciu.
TakÃ¡to spoločnosť
by si mala vytvÃ¡rať vhodnÃ© informačnÃ©, sociÃ¡lne a inštitucionÃ¡lne
mechanizmy za Ãºčelom
usmerňovania demografickÃ©ho vÃ½voja a využÃvania ľudskÃ©ho kapitÃ¡lu.
TUR vytvÃ¡ra
predpoklady pre takÃº vzÃ¡jomnÃº konfigurÃ¡ciu demografickÃ©ho vÃ½voja,
tvorby a využÃvania
technolÃ³giÃ, sociÃ¡lneho a ekonomickÃ©ho kapitÃ¡lu, ktorÃ¡ zabezpečÃ
kvalitu života každÃ©ho
člena spoločnosti adekvÃ¡tnu jeho zÃ¡kladnÃ½m životnÃ½m potrebÃ¡m.
UdržateľnÃ½ spÃ´sob života pripÃºšťa rast. UdržateľnÃ¡ spoločnosť by však
mala mať zÃ¡ujem
predovšetkÃ½m na kvalitatÃvnom rozvoji a nie na fyzickej expanzii. Treba

rozlišovať medzi
druhmi a cieľmi rastu - ak sa spoločnosť rozhodne podporiť určitÃ½ druh rastu,
potom by mala
vedieť domyslieť jeho dÃ´sledky. UdržateľnÃ¡ spoločnosť by nemala
konzervovať regionÃ¡lnu a
sociÃ¡lnu marginalitu, vedÃºcu k chudobe. TUR spoločnosti znamenÃ¡ vylÃºčiť
stagnÃ¡ciu a
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nadmernÃº nezamestnanosť a vytvÃ¡rať podmienky k postupnÃ©mu prispÃ
´sobeniu aktivÃt
a schopnostÃ človeka na novÃ© podmienky vyspelej postindustriÃ¡lnej
spoločnosti. Podpora
rozvoja technolÃ³giÃ a vedy mÃ¡ pritom vyÃºstiť do expanzie ľudskej tvorivosti
v najrÃ´znejšÃch
smeroch aktivity.
ZÃ¡kladnÃ½m atribÃºtom udržateľnosti nielen v prÃrode a krajine, ale aj v
ľudskej spoločnosti,
je diverzita. Preto udržateľnÃ¡ spoločnosť jednoznačne podporuje a rozvÃja
kultÃºrnu pestrosť a
lokÃ¡lnu a regionÃ¡lnu autonÃ³miu. Smerovanie k udržateľnÃ©mu spÃ´sobu
života zÃ¡roveň
predpokladÃ¡ inovÃ¡cie v oblasti ekonomickej, sociÃ¡lnej, politickej, kultÃºrnej,
ale aj duchovnej.
UdržateľnÃ½m spÃ´sobom orientovanÃ¡ spoločnosť by mala rozvÃjať
environmentalistiku a tvoriť
kultÃºru na hodnotÃ¡ch kompatibilnÃ½ch s princÃpmi TUR, využÃvať kvalitnÃ©
a odbornÃ©
informÃ¡cie a poznatky o limitoch rastu a smerovať k širšie koncipovanÃ½m a
všeobecne
akceptovanÃ½m sociÃ¡lnym cieľom. JednÃ¡ sa teda o praktickÃº aplikÃ¡ciu
celÃ©ho systÃ©mu
princÃpov a kritÃ©riÃ TUR a environmentalizmu v každodennom živote človeka
a
spoločnosti.
Vzťah medzi demografickÃ½mi trendmi a faktormi a udržateľnÃ½m rozvojom
mÃ¡ synergickÃ½
charakter (kapitola 5 Agendy 21 - Dynamika demografickÃ©ho rastu a trvalo
udržateľnÃ½
rozvoj). DemografickÃ© trendy a faktory vplÃ½vajÃº aj na modely vÃ½roby a
spotreby, životnÃ½ štÃ½l
a na dlhodobÃ½ charakter udržateľnÃ©ho spÃ´sobu života. OvplyvňujÃº
využÃvanie pÃ´dy, vody,
nerastov, energie a ostatnÃ½ch zdrojov. RÃ½chly a niekedy neregulovanÃ½
rast obyvateľstva
spÃ´sobuje nÃ¡slednÃ© environmentÃ¡lne problÃ©my.
EkonomickÃ¡ a sociÃ¡lna transformÃ¡cia prebiehajÃºca v SR sa prejavuje
zmenami viacerÃ½ch
ukazovateľov populačnÃ©ho vÃ½voja, ktorÃ© boli vÃ½sledkom
predchÃ¡dzajÃºceho spÃ´sobu života v
socialistickej spoločnosti. PolitickÃ©, ekonomickÃ© a sociÃ¡lne zmeny v
poslednom desaťročÃ sa

pomerne vÃ½razne prejavili aj v demografickÃ½ch ukazovateľoch, ktorÃ© sa v
sÃºčasnosti
približujÃº hodnotÃ¡m v krajinÃ¡ch zÃ¡padnej EurÃ³py. Za krÃ¡tky čas sa
pomerne vÃ½razne zmenili
hodnoty ukazovateľov tÃ½ch javov a procesov, ktorÃ© sÃº ovplyvnenÃ©
individuÃ¡lnym
populačnÃ½m sprÃ¡vanÃm (ukazovatele pÃ´rodnosti, plodnosti a sobÃ¡šnosti,
rozvodovosti,
migračnÃ©ho pohybu), naopak malÃ© zmeny nastali v dlhodobÃ½ch
ukazovateľoch (napr. strednÃ¡
dĺžka života, celkovÃ¡ Ãºmrtnosť a zdravotnÃ½ stav obyvateľstva).
3.2.2. PopulačnÃ½ vÃ½voj
CelkovÃ½ demografickÃ½ potenciÃ¡l SR predstavoval k 1.1.2000 5,402 mil.
obyvateľov. Za
obdobie od roku 1990 to prestavuje prÃrastok 92 tis. obyvateľov, čo je 9,1 tis.
obyvateľov
ročne. O zmene demografickÃ©ho sprÃ¡vania obyvateľov najlepšie
vypovedÃ¡ priemernÃ½ ročnÃ½
prÃrastok obyvateľov v jednotlivÃ½ch desaťročiach - v dekÃ¡de 1961-1970 to
bolo z 37,3 tis. na
40,4 tis. obyvateľov, v rokoch 1971-1980 to bolo z 45,6 tis. na 46,5 tis.
obyvateľov, v dekÃ¡de
1981-1990 31,5 tis. obyvateľov a v dekÃ¡de 1991-2000 priemernÃ½ ročnÃ½
prÃrastok predstavoval
13,1 tis. obyvateľov. V relatÃvnom vyjadrenÃ to znamenÃ¡, že priemernÃ½
ročnÃ½ prÃrastok klesal
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z hodnoty 9,6‰ v obdobÃ 1970-1980 až na hodnotu 1,9‰ v poslednej
dekÃ¡de, pričom
celkovÃ½ prÃrastok obyvateľov neustÃ¡le klesÃ¡ (pozri tabuľku č.5).
Tab.č. 5 - VybranÃ© ukazovatele populačnÃ©ho vÃ½voja na Slovensku (19802000)
Ukazovateľ 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000
Počet
obyvateľov
(tis.)
4996 5311 5296 5314 5336 5356 5379 5388 5393 5399 5402
PrirodzenÃ½
prÃrastok
44521 25370 23951 21217 20549 14984 8887 6987 4426 3821 2360
PrirodzenÃ½
prÃrastok na
1000 obyv.
8,9 4,8 4,6 4,0 3,9 2,8 1,7 1,3 0,8 0,7 0,4
MigračnÃ½
prÃrastok
-3129 -2322 215 -2939 1751 4768 2255 1731 1306 1454 1436
MigračnÃ½
prÃrastok na
1000 obyv.
-0,6 0,5 6 -0,5 0,3 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
CelkovÃ½
prÃrastok

41392 23048 24166 18278 22300 19752 11142 8718 5732 5275 3890
CelkovÃ½
prÃrastok na
1000 obyv.
8,3 4,3 4,6 3,5 4,2 3,7 2,1 1,6 1,1 1,0 0,7
Zdroje: ŠÃš SR

VnÃºtornÃº migrÃ¡ciu obyvateľov charakterizuje vÃ½raznÃ½ Ãºbytok
migračnÃ½ch prÃºdov do
miest, čo sa prejavuje v spomalenÃ tempa urbanizÃ¡cie. Zoslabnutie migračnej
aktivity vÃ¤čšiny
slovenskÃ½ch miest je čiastočne spÃ´sobenÃ© relatÃvnym vyčerpanÃm
demografickÃ½ch zdrojov
v niektorÃ½ch oblastiach, ale aj vÃ½raznÃ½m spomalenÃm hromadnej bytovej
vÃ½stavby
v poslednÃ½ch rokoch. Tento trend nahradil vÃ½raznÃº migračnÃº aktivitu
sÃºvisiacu s
urbanizÃ¡ciou, ktorÃ¡ bola typickÃ¡ pre socialistickÃº etapu vÃ½voja. MigrÃ¡ciu
obyvateľov možno
dokumentovať na vÃ½voji počtu obyvateľov v jednotlivÃ½ch veľkostnÃ½ch
kategÃ³riÃ¡ch obcÃ
(pozri tabuľku č.6). V obdobÃ 1950-1999 je zjavnÃ½ podstatnÃ½ Ãºbytok
obyvateľov v obciach
do 2000 obyvateľov (kÃ½m v roku 1950 v takÃ½chto obciach žilo takmer 56%
obyvateľov
Slovenska, v roku 1999 to bolo už len 30,3%), naopak podstatne vzrÃ¡stol
podiel obyvateľov
žijÃºcich v mestÃ¡ch nad 10 000 obyvateľov (z 18 na 50%). V obdobÃ 19911998 už boli tieto
trendy veľmi mÃ¡lo zreteľnÃ© (podiel obyvateľov žijÃºcich v malÃ½ch obciach
poklesol len
o 0,3% a podiel obyvateľov v mestÃ¡ch nad 10 000 obyvateľov vzrÃ¡stol
rovnako o 0,3%).
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Tab.č. 6 - VeľkostnÃ¡ štruktÃºra obcÃ Slovenska – vÃ½voj % podielu obyvateľov
v rÃ´znych
veľkostnÃ½ch typoch obcÃ
VeľkostnÃ½ typ obcÃ 1950 1961 1970 1980 1991 1999
do 200 obyv. 1,3 0,8 0,6 0,6 0,8 0,9
200 – 499 12,0 7,9 6,7 5,0 5,4 5,2
500 – 999 20,3 17,4 15,4 11,4 10,5 10,1
1 000 - 1 999 22,3 21,8 20,0 16,1 14,0 14,1
2 000 - 4 999 17,9 22,3 20,3 16,6 13,2 13,5
5 000 - 9 999 8,2 9,2 8,6 7,5 6,6 6,7
10 000 - 19 999 6,5 7,0 7,0 10,9 8,7 7,9
20 000 - 49 999 4,1 5,9 11,4 11,7 15,9 16,7
50 000 - 99 999 1,8 1,9 3,2 8,4 12,1 12,1
100 000 a viac obyv. 5,6 5,8 6,8 11,7 12,8 12,8
Z hľadiska vonkajšej migrÃ¡cie je Slovensko od roku 1993 charakteristickÃ©
miernym
migračnÃ½m prÃrastkom v rozpÃ¤tÃ 1300-5000 obyvateľov ročne (0,3-1,0 ‰).
VekovÃ¡

štruktÃºra obyvateľov (pozri tabuľka č.7) sa v najmÃ¤ v ostatnom desaťročÃ
postupne menÃ.
Podiel obyvateľov v produktÃvnom vekovom stupni sa stÃ¡le zvyšuje (v
sÃºčasnosti tvorÃ takmer
62% populÃ¡cie), vÃ½raznÃ© zmeny však možno pozorovať v zmenšujÃºcom
sa zastÃºpenÃ
obyvateľov v predproduktÃvnom (0-14 rokov) veku (v roku 1970 tvorili 0-14
ročnÃ 27,3%
obyvateľstva Slovenska, v roku 1999 už len 19,8%). Podiel obyvateľstva v
poproduktÃvnom
veku (u mužov 60+, u žien 55+). sa v tomto obdobÃ zvÃ½šil len mierne zo
16,4 % na 17,9 %,
avšak je predpoklad, že bude narastať stÃ¡le rÃ½chlejšie. Index vitality sa znÃžil z hodnoty
166,46 v roku 1970 na 110,61 v roku 1999, čo potvrdzuje proces starnutia
obyvateľov
Slovenska, ktorÃ© v sÃºčasnosti predstavuje stagnujÃºci typ populÃ¡cie.
Podiel žien na celkovej populÃ¡cii je dlhodobo vyššÃ ako podiel mužov, pričom
zastÃºpenie
žien sa stÃ¡le zvyšuje (v sÃºčasnosti cca 51,35%, v roku 1970 o 0,7% menej),
čo spÃ´sobuje
vyššÃ vek dožitia žien a pokles pÃ´rodnosti.
Vo vÃ½voji ukazovateľov prirodzenej reprodukcie sa v poslednom desaťročÃ
prejavili azda
najvÃ½raznejšie zmeny z celÃ©ho komplexu demografickÃ½ch charakteristÃk.
Ãšmrtnosť po roku
1970 zaznamenala len malÃ© vÃ½kyvy a dosahuje pomerne vysokÃ© hodnoty
(9,3-10,3 zomretÃ½ch
na 1000 obyvateľov). Hodnota pÃ´rodnosti po roku 1970 stÃºpla na maximum
(20,9
živonarodenÃ½ch na 1000 obyvateľov v roku 1976) a potom nastal pokles,
ktorÃ½ trvÃ¡ do
sÃºčasnosti (10,2 v roku 2000). Hodnoty prirodzenÃ©ho prÃrastku za ostatnÃ©
tri desaťročia
niekoľkonÃ¡sobne poklesli z 8,9 ‰ v roku 1980 až na 0,4 ‰ v roku 2000.
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Tab.č. 7 - VÃ½voj vekovej štruktÃºry obyvateľstva Slovenska a zastÃºpenie žien
Predprod.
vek
Prod.vek Poprod.vek Index
vitality
Index
staroby
Podiel žien
1970 27,3 56,3 16,4 166,46 60,07 50,65
1980 26,1 57,7 16,2 161,11 62,07 50,78
1991 24,9 57,4 17,6 141,48 70,68 51,22
1993 23,5 59,1 17,4 135,05 74,04 51,28
1994 22,9 59,6 17,5 130,85 76,42 51,29
1995 22,3 60,2 17,5 127,42 78,47 51,31
1996 21,7 60,7 17,6 123,29 81,11 51,32

1997 21,1 61,2 17,7 119,21 83,89 51,33
1998 20,4 61,8 17,8 114,61 87,25 51,35
1999 19,8 62,3 17,9 110,61 90,54 51,37
Zdroj: ŠÃš SR
Pozn: Index vitality je danÃ½ podielom predproduktÃvnej zložky k poproduktÃvnej zložke
populÃ¡cie vynÃ¡sobenÃ½ 100. ČÃm je hodnota indexu nižšia, tÃ½m je
sledovanÃ¡ populÃ¡cia
relatÃvne staršia. Index starnutia je danÃ½ opačnÃ½m vzťahom – podiel
poproduktÃvneho
obyvateľstva k detskej zložke, vyššia hodnota indexu vyjadruje starnutie
sledovanej
populÃ¡cie.
Na zÃ¡klade uvedenÃ½ch Ãºdajov možno konštatovať zÃ¡sadnÃ© zmeny
populačnÃ©ho vÃ½voja
obyvateľov Slovenska, ktorÃ© vÃ½razne ovplyvňujÃº jeho štruktÃºru a
priestorovÃ© rozloženie.
Slovensko sa svojÃm demografickÃ½m vÃ½vojom postupne dostÃ¡va do fÃ¡zy
tzv. druhÃ©ho
demografickÃ©ho prechodu. V krajinÃ¡ch zÃ¡padnej a severnej EurÃ³py (kde
prebieha už takmer
tri desaťročia) sa prejavil celÃ½m komplexom procesov, na našom ÃºzemÃ sa
začal prejavovať
koncom 80-tych rokov a bol urÃ½chlenÃ½ politickÃ½mi, ekonomickÃ½mi a
sociÃ¡lnymi zmenami v
90-tych rokoch. K pomerne vÃ½znamnÃ½m zmenÃ¡m demografickÃ©ho
sprÃ¡vania prispeli
pravdepodobne zhoršenÃ© životnÃ© podmienky mladÃ½ch ľudÃ pri
zakladanÃ rodiny (finančnÃ¡
nedostupnosť bytov, zvÃ½šenÃ© životnÃ© nÃ¡klady, obava zo straty
zamestnania) a tiež nezÃ¡ujem
politickÃ½ch elÃt o vÃ½voj obyvateľstva v SR a jej regiÃ³noch. Neprekvapuje,
že sa v priebehu
90-tych rokov prudko zhoršil populačnÃ½ vÃ½voj, klesÃ¡ vÃ´ľa vstÃºpiť do
manželstva a zakladať
rodinu. Pokračuje transformÃ¡cia demografickÃ©ho sprÃ¡vania v novÃ½ch
podmienkach,
postupne sa opÃºšťa predchÃ¡dzajÃºci model sobÃ¡šnosti, pÃ´rodnosti a
plodnosti.
Z najvÃ½znamnejšÃch demografickÃ½ch trendov sa na ÃºzemÃ Slovenska
prejavuje proces
demografickÃ©ho starnutia slovenskej populÃ¡cie (tabuľka č.7) sprevÃ¡dzanÃ½
poklesom
zastÃºpenia detskej zložky (znižujÃºca sa pÃ´rodnosť) a narastanÃm skupiny
obyvateľov v
postproduktÃvnom veku (pričom južnÃ¡ a zÃ¡padnÃ¡ časť Slovenska mÃ¡ vyššie
zastÃºpenie
postproduktÃvnych skupÃn obyvateľstva). Proces starnutia mÃ´že mať
nepriaznivÃ½ sociÃ¡lny
dopad vzhľadom na rÃ´zne prejavy u jednotlivÃ½ch etnickÃ½ch skupÃn.
VysokÃ© hodnoty
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Ãºmrtnosti niektorÃ½ch skupÃn obyvateľov sÃº spÃ´sobenÃ© zlÃ½m
zdravotnÃ½m stavom obyvateľstva
(extrÃ©mne vysokÃ© hodnoty sÃº u mužov vo veku 45-54 rokov, ktorÃ© sÃº
vyššie dvakrÃ¡t ako
eurÃ³psky priemer). Slovensko zaznamenalo prenikavÃ½ Ãºbytok počtu
narodenÃ½ch detÃ po roku
1989 sprevÃ¡dzanÃ½ zvyšujÃºcim sa počtom slobodnÃ½ch osÃ´b.
Veľmi negatÃvnym javom je nÃzka strednÃ¡ dĺžka života obyvateľov Slovenska
a vÃ½raznÃ½
rozdiel medzi mužskou a ženskou populÃ¡ciou (8 rokov v neprospech mužov –
pozri tabuľka
č.8), pričom je zrejmÃ½ aj rozdiel medzi jednotlivÃ½mi regiÃ³nmi (menej
priaznivÃ¡ situÃ¡cia v
južnej časti krajiny). ZaostÃ¡vanie Slovenska v porovnanÃ s vyspelÃ½mi
krajinami je zjavnÃ© - u
mužov predstavuje 4-9 rokov, u žien o 3-6 rokov. Začiatkom 90. rokov sa sÃce
prejavilo
mierne zvÃ½šenie strednej dĺžky života (o 1,5-2 roky), v ostatnÃ½ch rokoch
však opÃ¤ť dochÃ¡dza
ku stagnÃ¡cii.
Tab.č. 8 - VÃ½voj vybranÃ½ch demografickÃ½ch ukazovateľov (1970-1999)
Ukazovateľ 1970 1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
StrednÃ¡ dĺžka
života – muži
66,73 66,75 66,64 67,56 68,35 68,34 68,40 68,88 68,91 68,62 68,95
StrednÃ¡ dĺžka
života – ženy
72,92 74,25 75,44 76,22 76,6 76,48 76,33 76,81 76,73 76,71 77,03
Potraty na 1000
žien vo fert.veku
31,2 33,1 42,3 36,9 33,5 29,7 25,5 21,6 19,3 18,5 17,7
SobÃ¡še na 1000
obyv.
7,9 7,9 7,6 6,4 5,8 5,3 5,1 5,1 5,2 5,1 5,06
Rozvody na 100
sobÃ¡šov
9,5 16,8 21,9 23,8 26,5 30,8 32,7 34,2 32,7 33,9 35,3
Zdroj: ŠÃš SR
Z pozitÃvnych demografickÃ½ch trendov je možnÃ© uviesť znižovanie počtu
potratov
(potratovosť klesla pod 5 ‰) a znižovanie dojčenskej a novorodeneckej
Ãºmrtnosti. Ďalšie
charakteristiky vÃ½voja sÃº už menej priaznivÃ©. Počet uzavretÃ½ch sobÃ¡šov
a miera sobÃ¡šnosti
sa neustÃ¡le znižujÃº. Zvyšuje sa vek snÃºbencov vstupujÃºcich do prvÃ©ho
manželstva u oboch
pohlavÃ. NeustÃ¡le rastie počet rozvodov a miery rozvodovosti. Spomaľuje sa
proces
reprodukcie obyvateľstva - dlhodobo pretrvÃ¡va tendencia poklesu počtu
narodenÃ½ch detÃ a
plodnosti žien a to aj napriek zvyšovaniu počtu žien vo fertilnom veku. StÃºpa

priemernÃ½ vek
matiek pri narodenÃ prvÃ©ho dieťaťa, pokračuje zvyšovanie podielu živÃ½ch
detÃ narodenÃ½ch
mimo manželstva. Z demografickÃ©ho pohľadu sa najvÃ¡žnejšÃm
problÃ©mom zdÃ¡ byť zlÃ½
zdravotnÃ½ stav obyvateľstva, prejavom čoho je veľmi pomalÃ© zvyšovanie
strednej dĺžky
života. ĎalšÃ vÃ½voj v tejto oblasti bude citlivÃ½m indikÃ¡torom starostlivosti
o demografickÃ½
potenciÃ¡l Slovenska (ktorÃ½ je napriek niektorÃ½m nepriaznivÃ½m vplyvom
ešte stÃ¡le pomerne
vysokÃ½) vrÃ¡tane zdravotnej starostlivosti.
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3.2.3. VzdelanostnÃ¡ Ãºroveň obyvateľstva a jej diferenciÃ¡cia
VzdelÃ¡vanie a zvyšovanie povedomia verejnosti je komplexom procesov, v
ktorom
jednotlivci i spoločnosť mÃ´žu realizovať svoj potenciÃ¡l. Vzdelanosť je
zÃ¡kladnÃ½m
predpokladom pre podporu udržateľnÃ©ho rozvoja a pre zvyšovanie
ľudskÃ©ho potenciÃ¡lu pre
riešenie environmentÃ¡lnych, ekonomickÃ½ch a sociÃ¡lno-kultÃºrnych
rozvojovÃ½ch problÃ©mov
(kapitola 36 Agendy 21 - Podpora vzdelÃ¡vania, osvety a odbornej prÃpravy).
PotenciÃ¡l
vzdelanosti je dÃ´ležitÃ½ pre dosiahnutie environmentÃ¡lneho i etickÃ©ho
uvedomenia, pre
hľadanie hodnÃ´t, zaujÃmanie postojov, utvÃ¡ranie schopnostÃ a smerovanie
sprÃ¡vania v rÃ´znych
životnÃ½ch situÃ¡ciÃ¡ch tak, aby bolo v sÃºlade s udržateľnÃ½m spÃ´sobom
života. EfektÃvnosť
vzdelÃ¡vania z hľadiska udržateľnÃ©ho rozvoja predpokladÃ¡ orientÃ¡ciu na
poznanie
biofyzikÃ¡lneho, ekonomickÃ©ho a sociÃ¡lno-kultÃºrneho prostredia.
Ãšroveň vzdelania obyvateľstva Slovenska, napriek deformÃ¡ciÃ¡m
vzdelÃ¡vacieho systÃ©mu
v povojnovÃ½ch desaťročiach a nedostatku prostriedkov počas ostatnÃ©ho
desaťročia, je
pomerne vysokÃ¡. Index vzdelania podľa Human Development Report (1999)
dosiahol
hodnotu 0,91, čo je na Ãºrovni GrÃ©cka, Portugalska, Slovinska, Maďarska,
Česka a zodpovedÃ¡
tretej desiatke medzi všetkÃ½mi krajinami sveta.
VzdelanostnÃ¡ Ãºroveň obyvateľstva je vÃ½razne diferencovanÃ¡ nielen
priestorovo, ale aj v
zÃ¡vislosti od etnickej prÃslušnosti. NajvÃ½raznejšÃ rozdiel je medzi
vzdelanostnou Ãºrovňou
rÃ³mskeho obyvateľstva a prÃslušnÃkmi majoritnÃ©ho etnika ako inÃ½mi
minoritami. Napr. podiel
obyvateľov so stredoškolskÃ½m vzdelanÃm bol v roku 1991 u RÃ³mov 0,5%, u
SlovÃ¡kov 18,1%
a u Maďarov 14,9%. VÃ½raznejšÃ bol rozdiel u vysokoškolsky vzdelanÃ½ch

(0,1% u RÃ³mov,
6,1% u SlovÃ¡kov, 16,0% u Čechov).
Vzhľadom k naznačenÃ½m prevažujÃºcim negatÃvnym demografickÃ½m
trendom na ÃºzemÃ
Slovenska je žiadÃºce, aby štÃ¡t usmerňoval demografickÃ½ rozvoj prostrednÃctvom vhodnÃ½ch
nÃ¡strojov. Ich cieľom by mala byť minimalizÃ¡cia negatÃvnych trendov a
naopak podpora
pozitÃvnych trendov. SamostatnÃ¡ demografickÃ¡ politika však v SR prakticky
neexistuje,
čiastkovÃ© sÃºvislosti je možnÃ© nÃ¡jsť v sociÃ¡lnej, zdravotnej a regionÃ¡lnej
politike.
Tab. č. 9 - VybranÃ© ukazovatele vzdelanostnÃ©ho profilu SR
Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ÃšplnÃ© stredoškolskÃ© vzdelanie
(% obyv. vo veku 17+)
53,8 49,8 51,3 56,0 60,1 62,3 61,6
VysokoškolskÃ© vzdelanie (%
obyv. vo veku 22+)
12,9 9,1 11,5 10,9 13,6 13,3 14,5
Miera zÃ¡pisu na školy všetkÃ½ch
stupňov (% obyv. vo veku 6-22
75,7 72,3 72,3 72,3 72,6 73,6 73,8
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r.)
CelkovÃ© vÃ½davky na školstvo
a vzdelÃ¡vanie (% HDP)
5,3 4,4 5,1 5,1 4,8 4,5 5,1
Zdroj: NÃ¡rodnÃ¡ sprÃ¡va o ľudskom rozvoji. SR 1999; ŠR

3.3. Zdravie ľudÃ a zdravotnÃ¡ starostlivosť

NepriaznivÃ½ zdravotnÃ½ stav slovenskej populÃ¡cie ovplyvňuje nezdravÃ½
životnÃ½ štÃ½l,
situÃ¡cia v zdravotnÃctve, zhoršenÃ¡ kvalita životnÃ©ho prostredia v
niektorÃ½ch regiÃ³noch,
nezamestnanosť a nevhodnÃ© bytovÃ© podmienky časti populÃ¡cie. Medzi
ďalšie faktory
negatÃvne vplÃ½vajÃºce na zdravotnÃ½ stav obyvateľstva patrÃ nižšia
vzdelanostnÃ¡ Ãºroveň,
charakter ekonomickÃ©ho vÃ½voja a nedostatočnÃ¡ integrÃ¡cia RÃ³mov.
ŠtruktÃºra chorobnosti obyvateľov Slovenska sa už dlhšÃ čas zÃ¡sadnejšie
nemenÃ.
NajvÃ½znamnejšÃmi skupinami chorÃ´b sÃº chronickÃ© neinfekčnÃ©
ochorenia, kardiovaskulÃ¡rne a
nÃ¡dorovÃ© ochorenia. Tri štvrtiny ÃºmrtÃ zaprÃčiňujÃº poruchy
kardiovaskulÃ¡rneho systÃ©mu
(54,9% v roku 2000) a zhubnÃ© nÃ¡dory (22,6%). Tieto ochorenia ohrozujÃº už
aj mladšiu
populÃ¡ciu a ich podiel sa postupne zvyšuje. Spolu s vonkajšÃmi prÃčinami
(poranenia, otrava,
vraždy, samovraždy), chorobami dÃ½chacÃch ciest a ochoreniami trÃ¡viacej
sÃºstavy majÃº za

nÃ¡sledok 95% všetkÃ½ch ÃºmrtÃ. Ochorenie na AIDS mÃ¡ stÃºpajÃºcu
tendenciu (v roku 1999
pripadalo na 100 tisÃc obyvateľov 0,44 ochorenÃ na AIDS).
Chorobnosť do určitej miery ovplyvňuje aj fajčenie. Podľa Ãºdajov za rok 1998
patrilo
39% mužov a 19% žien do kategÃ³rie pravidelnÃ½ch fajčiarov.
PredčasnÃ¡ Ãºmrtnosť je
spÃ´sobovanÃ¡ okrem tradičnÃ½ch rizikovÃ½ch faktorov pravdepodobne aj
menej preskÃºmanÃ½mi
rizikovÃ½mi faktormi, ktorÃ© ju zosilňujÃº (chronickÃ½ nÃzky prÃjem
ochrannÃ½ch faktorov zo
zeleniny a ovocia, zlÃ½ psychickÃ½ stav obyvateľstva). Je pravdepodobnÃ©,
že jednou z hlavnÃ½ch
prÃčin krÃ¡tkej dĺžky života v SR je nezdravÃ½ životnÃ½ štÃ½l najmÃ¤ u
mužskej populÃ¡cie a u
skupÃn obyvateľstva s nÃzkym vzdelanÃm.
DÃ´ležitÃº Ãºlohu v nepriaznivom vÃ½voji zdravotnej situÃ¡cie obyvateľov SR
zohrali
ekonomickÃ©, psychosociÃ¡lne a demografickÃ© podmienky, a to
predovšetkÃ½m:
• nevÃ½hodnosť vÃ½chodiskovej situÃ¡cie SR pri transformÃ¡cii na trhovÃº
ekonomiku, čo sa
prejavilo vysokÃ½m nÃ¡rastom nezamestnanosti,
• nedostatočnÃ¡ vzdelanostnÃ¡ Ãºroveň populÃ¡cie na vidieku,
• veľmi nepriaznivÃ¡ zdravotnÃ¡ situÃ¡cia rÃ³mskej minority (odbornÃ© odhady
udÃ¡vajÃº, že
strednÃ¡ dĺžka života RÃ³mov je kratšia až o desať rokov v porovnanÃ s
majoritnou
populÃ¡ciou),
• tradične vysokÃ¡ spotreba koncentrovanÃ½ch alkoholickÃ½ch nÃ¡pojov,
(ochorenia
kardiovaskulÃ¡rneho systÃ©mu, vznik nÃ¡dorov, cirhÃ³zy),
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• neobvykle vysokÃ© politickÃ© turbulencie po roku 1989, spojenÃ© s
vysokÃ½m podielom
frustrovanÃ½ch, beznÃ¡dejnÃ½ch a hostilnÃ½ch osÃ´b (psychickÃ½ stav
populÃ¡cie vÃ½znamne
ovplyvňuje jej zdravotnÃ½ stav, najmÃ¤ vÃ½skyt kardiovaskulÃ¡rnych a
nÃ¡dorovÃ½ch ochorenÃ).
So zdravotnÃ½m stavom obyvateľstva je Ãºzko spojenÃ¡ aj oblasť vÃ½živy. V
tejto sÃºvislosti je
zjavnÃ½ pozitÃvny dÃ´sledok zmeny spoločensko-politickÃ½ch pomerov.
KÃ½m v socialistickej
etape bola pre obyvateľov Slovenska typickÃ¡ veľmi nevhodnÃ¡ štruktÃºra
vÃ½živy (najmÃ¤ vysokÃ½
podiel živočÃšnych tukov, cukrov a alkoholu), ekonomickÃ¡ transformÃ¡cia a
zmena cenovej
štruktÃºry potravÃn zlepšila celkovÃ© zloženie stravy (prudko klesla spotreba
masla a zvÃ½šila sa
spotreba rastlinnÃ½ch olejov, zeleniny a ovocia - najmÃ¤ južnÃ©ho ovocia).
VÃ½nimkou je pokles

spotreby mlieka a mliečnych vÃ½robkov. V celkovej štruktÃºre vÃ½živy je ešte
potrebnÃ© zvÃ½šiť
spotrebu rÃ½b, ovocia, mliečnych produktov a naopak podstatne znÃžiť
spotrebu mÃ¤sa
a alkoholickÃ½ch produktov.
SÃºčasnÃ¡ zdravotnÃ¡ politika je vÃ½sledkom neujasnenosti, nedÃ´slednosti a
nezhody
koncepciÃ doterajšÃch politickÃ½ch reprezentÃ¡ciÃ v zdravotnej i sociÃ¡lnej
oblasti. ProblÃ©my
zdravotnÃctva nemožno zÃºžiť len na oblasť financovania. Ãšroveň zdravotnÃckych služieb
poskytovanÃ¡ radovÃ½m občanom sa znÃžila a zdražela.
Tab. č. 10 - VybranÃ© ukazovatele ochorenÃ a zdravotnej starostlivosti
Ukazovateľ 1970 1980 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999
Ãšmrtia na choroby
obehovej sÃºstavy (% prÃčin
smrti)
* * * 51,6 54,7 54,5 54,7 55,9 54,7
Ãšmrtia na zhubnÃ© nÃ¡dorovÃ©
ochorenia (% prÃčin smrti)
* * * 19,9 20,9 21,7 21,7 23,0 22,8
Ochorenia na AIDS (na 100
tis. obyv.)
* * * 0,13 0,17 0,20 0,35 0,35 0,44
Počet obyvateľov na 1
lekÃ¡ra
463 308 264 281 290 320 301 286 283
Počet lÃ´žok v zdravot.
zariadeniach na 1000 obyv.
9,8 10,8 11,9 12,3 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2
Priem. percento pracovnej
neschopnosti
5,1 3,9 4,7 5,3 4,9 5,2 5,3 5,2 5,3
VyplatenÃ© nemocenskÃ©
dÃ¡vky (mil. Sk)
1576 1899 3147 3823 4368 6043 6685 7410 7 881
CelkovÃ© vÃ½davky na
zdravotnÃctvo (v mil.Sk)
* * * * * 1318 1270 1375 1420
Zdroj: ŠÃš SR
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Tab.č. 11 - VybranÃ© ukazovatele vÃ½živy – spotreba vybranÃ½ch potravÃn
na 1
obyvateľa/rok
Ukazovateľ 1970 1980 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999
MÃ¤so a mÃ¤sovÃ© vÃ½robky spolu
(kg)
60,3 75,8 84,0 69,3 63,9 65 66,1 65,9 64,8
Ryby a rybie vÃ½robky (kg) * * 4,4 4 4,1 4,1 4,5 4,6 4,2
Tuky a oleje spolu (kg) * * 25,3 24,0 23,3 23,9 24,3 24,0 23,9
Mlieko a mliečne vÃ½robky (kg) 188,7 205,1 219,8 188,2 160,9 157,4 157,1 157,8

156,6
ČerstvÃ¡ zelenina (kg) * * 70,8 75 77,8 80,3 80,7 78,1 76,8
ČerstvÃ© ovocie (kg) * * 37,7 44,5 47 49,6 45,1 46,9 43,2
Cukor (kg) 34,4 33,5 41,9 36,6 34,6 33,8 34,9 35,0 30,1
Liehoviny a ostatnÃ© alkohol.
nÃ¡poje (l/dospelÃ©ho obyv.)
13,9 15,6 14,9 11,5 11,7 12,0 11,4 11,4
Cigarety (ks / dosp. obyv.) 2193 2580 2329 1881 1872 2193 1951 1987

Zdroj: ŠÃš SR
V oblasti starostlivosti o zdravie sa zÃ¡kladnÃ½m vlÃ¡dnym dokumentom stala
Koncepcia
štÃ¡tnej zdravotnej politiky (uznesenie vlÃ¡dy SR č. 72/1994). V roku 1995
vlÃ¡da SR prijala
NÃ¡rodnÃ½ program podpory zdravia (NPPZ), ktorÃ½ mÃ¡ 6 priorÃt - podpora
pohybovej
aktivity, zdravÃ¡ vÃ½živa, podpora nefajčenia, primÃ¡rna prevencia drogovej
zÃ¡vislosti, vÃ½chova
k rodičovstvu a prevencia HIV/AIDS, prevencia hypertenzie. V sÃºlade s
programom WHO
”Zdravie pre EurÃ³pu v 21. storočÃ” bol vypracovanÃ½ a vlÃ¡dou v novembri
1999 schvÃ¡lenÃ½
NÃ¡rodnÃ½ program zdravia ”Zdravie pre všetkÃ½ch v 21. storočÃ”, ktorÃ½
nadvÃ¤zuje na
predošlÃ© priority a programu NPPZ a viaže sa aj na kapitolu 6 AGENDY 21
Ochrana a
podpora ľudskÃ©ho zdravia.
Mimoriadne vÃ½znamnou oblasťou je u nÃ¡s doteraz nedocenenÃ¡ a
nedostatočne uplatňovanÃ¡
primÃ¡rna prevencia, osobnÃ¡ angažovanosť občanov na vlastnom zdravÃ a
vÃ½chova
obyvateľov ku zdravÃ©mu spÃ´sobu života. PrÃ¡ve tieto oblasti predstavujÃº
vÃ½chodisko
k trvalo udržateľnÃ©mu rozvoju ľudskÃ½ch zdrojov a k skutočne zdravej
populÃ¡cii a sÃº už vo
vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch uplatňovanÃ©. Napr. SvetovÃ¡ zdravotnÃcka
organizÃ¡cia (WHO) použÃva na
hodnotenie zdravotnÃ©ho stavu populÃ¡cie novÃ½ ukazovateľ DALE (nÃ¡dej na
dožitie v plnom
zdravÃ). Slovensko vÃ½razne zaostÃ¡va za vyspelÃ½mi krajinami zÃ¡padnej
EurÃ³py (o 5-7 rokov
v prÃpade mužskej populÃ¡cie a 4-5 rokov v prÃpade ženskej populÃ¡cie); za
Českou
a Slovinskom o 1-2 roky.
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3.4. SociÃ¡lne problÃ©my, sociÃ¡lna pomoc a sociÃ¡lnopatologickÃ© javy

3.4.1. SociÃ¡lne problÃ©my
SociÃ¡lne problÃ©my predstavujÃº bezprostrednÃ© dÃ´sledky nepriaznivej
sociÃ¡lnoekonomickej
situÃ¡cie regiÃ³nu, resp. krajiny, sÃº odrazom celkovÃ©ho komplexnÃ©ho
vÃ½voja

spoločnosti. K najzjavnejšÃm patria nezamestnanosť a chudoba
(hmotnÃ¡ nÃºdza) a sociÃ¡lna
odkÃ¡zanosť, ktorÃ© si vyžadujÃº sociÃ¡lnu pomoc. Na zÃ¡klade empirickÃ½ch
poznatkov sa na
Slovensku ako najčastejšie sociÃ¡lne nežiadÃºce javy uvÃ¡dzajÃº napr.
nepriaznivÃ© medziľudskÃ©
vzťahy, pracovnÃ© problÃ©my, nevyriešenÃ© problÃ©my bÃ½vania,
zdravotnÃ© problÃ©my alebo
staroba, finančnÃ© problÃ©my a nevyriešenÃ© administratÃvno-sprÃ¡vne
problÃ©my.
3.4.2. Nezamestnanosť
Nezamestnanosť je relevantnÃ½ ukazovateľ pri zisťovanÃ smerovania krajiny k
TUR,
predovšetkÃ½m ak sa zisťuje pravidelne a posudzuje spolu s ďalšÃmi sociÃ¡lnoekonomickÃ½mi
indikÃ¡tormi. PokladÃ¡ sa za jednu z hlavnÃ½ch prÃčin chudoby.
Po roku 1990 sa nezamestnanosť ukÃ¡zala ako novÃ½ problÃ©m slovenskej
spoločnosti (jej
vÃ½voj uvÃ¡dza tabuľka č.12) a ekonomiky, ktorÃ½ mÃ¡ vÃ½raznÃ©
sÃºvislosti najmÃ¤ so zastaralou
industriÃ¡lnou štruktÃºrou a nedostatočnÃ½m rozvojom progresÃvnych
hospodÃ¡rskych odvetvÃ. Po
desiatich rokoch transformÃ¡cie dosahuje Slovensko najvyššiu mieru
nezamestnanosti
v EurÃ³pe, ktorÃ¡ bude aj v najbližšÃch rokoch predstavovať vÃ¡žnu hrozbu jeho
ekonomickej a
spoločenskej stability. Nezamestnanosť možno považovať prevažne za
štrukturÃ¡lnu
(vyplÃ½vajÃºcu z nevhodnej štruktÃºry ekonomiky, nie z hospodÃ¡rskej
recesie) a to čiastočne
v dÃ´sledku toho, že Slovensko nezachytilo nÃ¡stup informačnej spoločnosti,
internetu,
digitÃ¡lnej ekonomiky a elektronickÃ©ho obchodovania, ktorÃ© spolu
vytvÃ¡rajÃº zÃ¡klad novej
ekonomiky. Krajiny EÃš na Lisabonskom summite v marci roku 2000 prijali
stratÃ©giu na roky
2000-2010, ktorÃ¡ je založenÃ¡ na postupnom prechode krajÃn k novej
ekonomike a ktorej
sÃºčasťou je aj riešenie problÃ©mov nezamestnanosti prostrednÃctvom
vytvÃ¡rania pracovnÃ½ch
miest v tzv. "kyberpriestore" (najmÃ¤ prostrednÃctvom internetu), pričom za
uvedenÃ© obdobie
sa mÃ¡ vytvoriť približne 20 miliÃ³nov pracovnÃ½ch miest. Keďže Slovensko v
sÃºčasnej dobe
nemÃ¡ rozpracovanÃº ani zÃ¡kladnÃº stratÃ©giu podpory rozvoja informačnej
spoločnosti,
internetu, digitÃ¡lnej ekonomiky, elektronickÃ©ho obchodovania a rovnako
nemÃ¡ vytvorenÃº
stratÃ©giu prechodu k novej ekonomike, vytvÃ¡ranie novÃ½ch pracovnÃ½ch
prÃležitostÃ v
progresÃvnych ekonomickÃ½ch odvetviach sa javÃ nereÃ¡lne.
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Tab. č. 12 - VÃ½voj miery nezamestnanosti v SR (na ročnej bÃ¡ze)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Počet evidovanÃ½ch
nezamestnanÃ½ch
39
603
301
951
260
274
368
095
371
481
333
291
329
749
347
753
428
209
535
211
Počet disponibilnÃ½ch
nezamestnanÃ½ch *
324
714
407
084
510
729
Miera
nezamestnanosti z
evidovanÃ½ch.
nezamestnanÃ½ch v %
1,54 11,82 10,38 14,44 14,59 13,1 12,84 13,37 16,43 20,1
Miera
nezamestnanosti z
disponibilnÃ½ch
nezamestnanÃ½ch v %*
12,48 15,62 19,18
Podiel pracujÃºcich na
počte obyvateľov (v
%)
46,3 40,6 40,9 39,7 39,4 40,0 41,4 40,9 40,8 38,7
Zdroj: ŠÃš SR * Ukazovateľ zavedenÃ½ od decembra 1997
VysokÃ¡ celkovÃ¡ miera nezamestnanosti je iba jednou dimenziou tohto
problÃ©mu na
Slovensku. Ďalšie problÃ©my predstavujÃº vysokÃ¡ regionÃ¡lna diferenciÃ¡cia
nezamestnanosti

(mimoriadne vysokÃ¡ nezamestnanosť na vidieku, najmÃ¤ na vÃ½chode a juhu
Slovenska),
vysokÃ½ podiel uchÃ¡dzačov o prÃ¡cu na jedno voľnÃ© pracovnÃ© miesto
(takmer 40
nezamestnanÃ½ch na jedno voľnÃ© pracovnÃ© miesto), vysokÃ½ a
narastajÃºci podiel dlhodobo
nezamestnanÃ½ch (pohybuje sa nad hranicou 50%), vysokÃ½ podiel
nezamestnanÃ½ch medzi
absolventmi škÃ´l a sociÃ¡lne slabšÃmi skupinami občanov (cca 20%
evidovanÃ½ch
nezamestnanÃ½ch sÃº RÃ³movia), nÃzka mobilita pracovnÃ½ch sÃl
(preferencia vlastnÃckeho
bÃ½vania a nedostatočne rozvinutÃ½ trh s bytmi), štrukturÃ¡lne aspekty
zamestnanosti (nevhodnÃ¡
štruktÃºra hospodÃ¡rstva - pracovnÃ¡ sila sa nepresÃºva z priemyselnÃ½ch
odvetvÃ do modernÃ½ch
perspektÃvnych odvetvÃ) a vzdelanosť (nÃzka kvalifikÃ¡cia pracovnej sily
najmÃ¤ na vidieku).
ZnepokojujÃºcim je aj fakt, že trendovo sa znižuje percentuÃ¡lny podiel
pracujÃºcich z
celkovÃ©ho počtu obyvateľov - zo 46% v roku 1990 na 39% v roku 1999.
NepriaznivÃ½ vÃ½voj nezamestnanosti a prehlbovanie jej regionÃ¡lnych
disparÃt je alarmujÃºci.
Rozdiel v Ãºrovni nezamestnanosti medzi zÃ¡padnou a vÃ½chodnou časťou
Slovenska je
vysvetliteľnÃ½ ako dÃ´sledok pÃ´sobenia viacerÃ½ch faktorov (relatÃvna
geografickÃ¡ poloha s
ohľadom na centrÃ¡ ekonomickÃ©ho rastu, podiel zamestnanosti v
jednotlivÃ½ch sektoroch
nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva, vzdelanostnÃ¡ a etnickÃ¡ štruktÃºra regionÃ¡lnej
populÃ¡cie, regionÃ¡lna
podnikateľskÃ¡ aktivita a jej diverzifikovanosť, Ãºroveň infraštruktÃºry).
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Graf č. 1 - VÃ½voj počtu pracujÃºcich v hospodÃ¡rstve SR
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PrÃčiny neÃºmerne vysokÃ©ho nÃ¡rastu nezamestnanosti na Slovensku
najmÃ¤ po roku 1994
spočÃvajÃº okrem ekonomiky aj v nemotivačnÃ½ch mechanizmoch
poskytovania a vo vÃ½ške
vyplÃ¡canej podpory v nezamestnanosti a dÃ¡vky sociÃ¡lnej pomoci. ChÃ½ba
motivÃ¡cia k
aktÃvnemu hľadaniu pracovnÃ©ho miesta. Vzhľadom k neÃºčinnej kontrole a
represÃvnemu
systÃ©mu je vysokÃ¡ nelegÃ¡lna zamestnanosť (predpokladÃ¡ sa, že z 0,5 mil.
nezamestnanÃ½ch
120 až 160 tis. osÃ´b je nelegÃ¡lne zamestnanÃ½ch).
VlÃ¡dny dokument Koncepcia politiky zamestnanosti z roku 1999 obsahuje
Koncepciu
politiky zamestnanosti do roku 2002 a NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n zamestnanosti.
NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n vychÃ¡dza
predovšetkÃ½m z predpokladu zvÃ½šenia zamestnanosti, rozvoja podnikania,
podpory
prispÃ´sobivosti podnikov a zamestnancov a posilnenie podnikateľskÃ½ch prÃležitostÃ. UrčitÃ½m
nedostatkom NÃ¡rodnÃ©ho plÃ¡nu zamestnanosti je nedostatočnÃ½ dÃ´raz na
rozvojovÃ©
programy, ktorÃ© by na jednej strane prispeli k reštrukturalizÃ¡cii nevhodnej
štruktÃºry
ekonomiky, na druhej strane by podporili zamestnanosť vrÃ¡tane
marginÃ¡lnych regiÃ³nov.
3.4.3. Chudoba
Chudoba je zložitÃ½ viacrozmernÃ½ problÃ©m, pri ktorom nedostatok
hmotnÃ½ch i nehmotnÃ½ch
prostriedkov vrÃ¡tane finančnÃ½ch zdrojov neumožňuje zabezpečovať dÃ
´ležitÃ© (zÃ¡kladnÃ©)
životnÃ© potreby na primeranej Ãºrovni. Zmierňovanie, resp. vykorenenie
chudoby sa spÃ¡ja s
vÃ¤čšÃm podielom na rozdeľovanÃ hospodÃ¡rskeho vÃ½sledku a s rozvojom
ľudskÃ©ho potenciÃ¡lu
(kapitola 3 Agendy 21 - Boj s Chudobou). JednÃ½m z možnÃ½ch spÃ´sobov,
ako identifikovať
chudobu na zÃ¡klade objektÃvnych ukazovateľov ekonomickej a sociÃ¡lnej
štatistiky, je
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agregÃ¡cia ukazovateľov miery nezamestnanosti, sociÃ¡lnej odkÃ¡zanosti a
priemernej mzdy.
Tieto priamo alebo nepriamo indikujÃº chudobu.
Hoci nominÃ¡lne prÃjmy obyvateľov Slovenska v porovnanÃ s vyspelÃ½mi
krajinami sveta sÃº
nÃzke (napr. priemernÃ¡ mzda je približne 8-10 krÃ¡t nižšia ako v krajinÃ¡ch
EÃš), vzhľadom
k zatiaľ nižšÃm nÃ¡kladom na životnÃ© potreby nie je rozdiel v reÃ¡lnej
životnej Ãºrovni až takÃ½
vÃ½raznÃ½ – napriek tomu je však životnÃ¡ Ãºroveň obyvateľov SR znateľne
nižšia. Na rozdiel od

obyvateľov rozvojovÃ½ch krajÃn (najmÃ¤ Afriky a južnej Ãzie, čiastočne aj
Latinskej Ameriky)
sa však nedÃ¡ hovoriť o chudobe vÃ¤čšiny obyvateľov Slovenska a
priemernÃ¡ životnÃ¡ Ãºroveň
v SR je podstatne vyššia ako vo vÃ¤čšine rozvojovÃ½ch krajÃn.
BÃ½valÃ½ socialistickÃ½ systÃ©m bol postavenÃ½ na tom, že dokÃ¡zal
obmedziť chudobu
obyvateľov na minimum – zabezpečil relatÃvne prijateľnÃº životnÃº Ãºroveň
absolÃºtnej vÃ¤čšine
obyvateľov. Po roku 1990 je však faktom, že chudoba na Slovensku sa stÃ¡va
zjavnou,
pretrvÃ¡vajÃºcou a postihuje čoraz viac obyvateľov. VÃ½voj spotrebiteľskÃ½ch
cien tovarov a
služieb rastie a odrÃ¡ža sa v životnÃ½ch nÃ¡kladoch domÃ¡cnostÃ. NÃ¡rast
obyvateľov v hmotnej
nÃºdzi sa odrazil v podiele sociÃ¡lne odkÃ¡zanÃ©ho obyvateľstva, ktorÃ½ v
sÃºčasnosti predstavuje
takmer jednu desatinu populÃ¡cie. V roku 1998 žilo na Slovensku pod hranicou
sociÃ¡lneho
minima 9,56% všetkÃ½ch domÃ¡cnostÃ, čo predstavovalo 9,02% osÃ´b. Pod
hranicou
existenčnÃ©ho minima to bolo 1,13% všetkÃ½ch domÃ¡cnostÃ. V roku 1998
predstavoval podiel
sociÃ¡lne odkÃ¡zanÃ½ch obyvateľov 9,4%. ChudobnÃ z hľadiska životnÃ½ch
podmienok
predstavujÃº 13,4% domÃ¡cnostÃ, pričom bohatÃ reprezentujÃº 11,4%
domÃ¡cnostÃ.
NajvÃ½znamnejšie nepriaznivÃ© symptÃ³my chudoby sÃº:
• ekonomickÃ© - znižujÃºca sa životnÃ¡ Ãºroveň jednotlivcov a ich
domÃ¡cnostÃ,
• všeobecnÃ¡ nespokojnosť - nezÃ¡ujem a krÃza dÃ´very k štÃ¡tu, spoločnosti a
inÃ½m autoritÃ¡m,
• depresÃvne - bezmocnosť, rezignÃ¡cia, pasivita, narušenÃ© sebavedomie,
krÃza identity,
krÃza hodnÃ´t,
• problÃ©my v medziľudskÃ½ch vzťahoch, ťažkosti v manželstve, rodine,
izolÃ¡cia od
priateľov,
• alkoholizmus a kriminalita - ako prÃčina alebo tiež dÃ´sledok,
• psychosomatickÃ© poruchy - najmÃ¤ stres, zvÃ½šenÃ½ krvnÃ½ tlak, infarkt,
obmedzenie
osobnej pohody, frustrÃ¡cie.
Ãšroveň chudoby je priestorovo diferencovanÃ¡ (vÃ½razne vyššia vo vidieckych
oblastiach a
vo vÃ½chodnej časti krajiny). EkonomickÃ¡ slabosť slovenskÃ©ho vidieka v
porovnanÃ s
industrializovanÃ½mi oblasťami vedie ku vzniku novej chudoby, spojenej s
vysokou mierou
nezamestnanosti určitÃ½ch sociÃ¡lnych skupÃn a vysokou zÃ¡vislosťou na
sociÃ¡lnych prÃjmoch.
VznikajÃº regiÃ³ny chudoby.
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Medzi rizikovÃ© skupiny z hľadiska chudoby patria najmÃ¤ staršÃ ľudia (dÃ
´chodcovia),
viacdetnÃ© a neÃºplnÃ© rodiny, dlhodobo nezamestnanÃ. RizikovÃ½mi
skupinami sÃº aj ľudia s
nižšÃm vzdelanÃm a za evidentne chudobnÃº možno považovať značnÃº časť
rÃ³mskeho etnika.
Pojem chudoby nie je vymedzenÃ½ v slovenskÃ½ch prÃ¡vnych predpisoch – z
toho zrejme
vyplÃ½va aj absencia oficiÃ¡lneho programu na podporu chudobnÃ½ch skupÃn
obyvateľov.
EliminÃ¡cia chudoby je riešenÃ¡ v rÃ¡mci systÃ©mu sociÃ¡lnej starostlivosti.
Riešenie chudoby sa
musÃ zamerať na sociÃ¡lne začleňovanie predovšetkÃ½m rizikovÃ½ch skupÃn
do bežnÃ©ho spÃ´sobu
života. RozhodujÃºcu Ãºlohu si zrejme ponechÃ¡ štÃ¡t, ktorÃ½ by mal svojou
sociÃ¡lnou politikou
zabrÃ¡niť, aby jednotlivci, rodiny a celÃ© sociÃ¡lne skupiny upadli do chudoby,
prÃpadne
napomÃ´cť k zlepšeniu ich sociÃ¡lnej situÃ¡cie. Tomuto by mal slÃºžiť systÃ©m
sociÃ¡lneho
poistenia a dÃ¡vok sociÃ¡lnej pomoci – je však otÃ¡zne, či je v sÃºčasnosti tento
systÃ©m
dostatočne motivačnÃ½. Je pravdepodobnÃ©, že časť chudobnÃ½ch a
sociÃ¡lne odkÃ¡zanÃ½ch
obyvateľov tento systÃ©m skÃ´r zneužÃva a nemÃ¡ skutočnÃ½ zÃ¡ujem na
riešenÃ svojej situÃ¡cie.
Okrem štÃ¡tu poskytuje rÃ´zne formy pomoci sociÃ¡lne slabÃ½m a neprispÃ
´sobivÃ½m občanom aj
celÃ½ rad mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ, ktorÃ© majÃº v
charitatÃvnej činnosti
vÃ½znamnÃ© postavenie.
3.4.4. SociÃ¡lno-patologickÃ© javy
SociÃ¡lno-patologickÃ© javy predstavujÃº skupinu nezdravÃ½ch,
nenormÃ¡lnych a všeobecne
nežiaducich javov, medzi ktorÃ© sa v ostatnÃ½ch rokoch zaraďujÃº najmÃ¤
agresia, agresivita,
hostilita, nÃ¡silie, tÃ½ranie, zneužÃvanie a zanedbÃ¡vanie detÃ, nÃ¡silie na
školÃ¡ch, kriminalita,
prostitÃºcia, drogovÃ© (nealkoholovÃ©) zÃ¡vislosti, samovražednosť,
rozvodovosť. VznikajÃº
neuspokojenÃm niektorej z materiÃ¡lnych alebo nemateriÃ¡lnych potrieb,
ktorÃ© majÃº
fundamentÃ¡lny vÃ½znam pre ľudskÃº existenciu.
NajzÃ¡važnejšÃm sociÃ¡lno-patologickÃ½m javom sÃºčasnÃ©ho Slovenska je
kriminalita, ktorÃ¡
sa v priebehu poslednÃ½ch piatich rokov dostala do prvej trojice
najzÃ¡važnejšÃch
spoločenskÃ½ch problÃ©mov. Je to zÃ¡roveň aj dominantnÃ½ problÃ©m
Slovenska z pohľadu
verejnej mienky (podľa prieskumu z roku 1998 ju za najvÃ¡žnejšÃ problÃ©m
považovalo 66%

respondentov).
V medzinÃ¡rodnom kontexte je zdanlivo kriminalita na Slovensku relatÃvne
malÃ¡. Počet
spÃ¡chanÃ½ch trestnÃ½ch činov na obyvateľa aj celkovo je vÃ½razne nižšÃ
ako v krajinÃ¡ch zÃ¡padnej
EurÃ³py, ale aj ako v ostatnÃ½ch krajinÃ¡ch V4. Tento Ãºdaj je však nepresnÃ½
vzhľadom k tomu,
že štatistika trestnÃ½ch činov v SR nezahŕňa spÃ¡chanÃ© priestupky.
Do roku 1989 bola kriminalita pod kontrolou represÃvneho politickÃ©ho
systÃ©mu, avšak od
roku 1990 zaznamenÃ¡va vÃ½raznÃ½ nÃ¡rast. V roku 1998 bolo na Slovensku
spÃ¡chanÃ½ch 93.859
trestnÃ½ch činov, čo je viac ako dvojnÃ¡sobok oproti roku 1989. Zmenila sa aj
štruktÃºra
kriminÃ¡lnych činov – vÃ½razne vzrÃ¡stla najmÃ¤ majetkovÃ¡ kriminalita,
objavujÃº sa novÃ© formy
kriminality (drogovÃ© trestnÃ© činy, vydieranie, Ãºnosy,
organizovanÃ¡ kriminalita).
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NebezpečnÃ½m javom je najmÃ¤ nÃ¡rast organizovanej medzinÃ¡rodnej
kriminality, voči ktorej
zatiaľ neexistujÃº dostatočne ÃºčinnÃ© prÃ¡vne prostriedky ochrany. Po roku
1994 nastala v SR aj
tendencia rÃ½chleho vzostupu škÃ´d spÃ´sobenÃ½ch kriminalitou (5,187 mld.
Sk v roku 1994 a
7,129 mld. Sk v roku 1998).
Kriminalita sa vÃ½razne koncentruje do mestskÃ©ho prostredia (v 71
okresnÃ½ch mestÃ¡ch s
necelou polovicou obyvateľstva SR bol podiel na celkovej kriminalite takmer
98%, na
nÃ¡silnej kriminalite 94,4% a na majetkovej kriminalite 98,6%). Napriek tomu je
možnÃ© vo
vÃ¤čšÃch mestÃ¡ch pozorovať určitÃ½ pozitÃvny trend vo vÃ½voji kriminality
(pomalšÃ rast, resp.
dokonca pokles), čo mÃ´že sÃºvisieť s vÃ½znamnÃ½m preventÃvnym
Ãºčinkom pÃ´sobenia
mestskÃ½ch polÃciÃ. Naopak negatÃvnym trendom poslednÃ©ho obdobia
(1997-1998) je nÃ¡rast
kriminality vo vidieckych okresoch Slovenska, ktorÃ½ mÃ´že z dÃ´vodu
nepripravenosti
regiÃ³nov na boj so zločinom spÃ´sobiť v budÃºcnosti vÃ¡žne sociÃ¡lne
nÃ¡sledky.
S polarizÃ¡ciou spoločnosti v devÃ¤ťdesiatych rokoch sÃºvisÃ aj nÃ¡rast inÃ½ch
sociÃ¡lnopatologickÃ½ch
javov. RozširujÃºca sa prostitÃºcia najmÃ¤ vo vÃ¤čšÃch mestÃ¡ch sa stÃ¡va
zdrojom
celÃ©ho radu asociÃ¡lnych, nezriedka i kriminÃ¡lnych javov. DrogovÃ©
zÃ¡vislosti zaznamenÃ¡vajÃº
rastÃºci trend. ŠpecifickÃ© problÃ©my tohto sociÃ¡lno-patologickÃ©ho javu
spočÃvajÃº v relatÃvne
nÃzkych ”zavÃ¡dzacÃch” cenÃ¡ch, v nepripravenosti na nÃ¡rast zÃ¡vislÃ½ch, v

neprofesionÃ¡lnej
prevencii, ako aj v nedostatkoch prÃ¡vnych predpisov. VekovÃ¡ hranica
konzumentov stÃ¡le
klesÃ¡. NÃ¡rodnÃ½ program boja proti drogÃ¡m (schvÃ¡lenÃ½ vlÃ¡dou v roku
1995) sa usiluje o
znÃženie zaostÃ¡vania v protidrogovÃ½ch aktivitÃ¡ch.
Hrozivo stÃºpa alkoholizmus, ktorÃ½ je stÃ¡le najvÃ½znamnejšou drogou. Aj
rozvodovosť
možno zaradiť medzi sociÃ¡lno-patologickÃ© javy. SR sa v sÃºčasnosti zaraďuje
medzi eurÃ³psky
priemer, pričom hodnoty rozvodovosti mierne stÃºpajÃº, najmÃ¤ vzhľadom k
počtu uzavretÃ½ch
sobÃ¡šov (21,9 rozvodov na 100 sobÃ¡šov v roku 1990, 33,9 rozvodov v roku
1998).
Reakcia spoločnosti na boj so sociÃ¡lno-patologickÃ½mi javmi je zatiaľ
nedostatočnÃ¡ a sÃºvisÃ
s problÃ©mami politicko-spoločenskÃ©ho systÃ©mu uvedenÃ½mi v kapitole
2.6.

3.5. Postavenie vybranÃ½ch skupÃn v spoločnosti

JednÃ½m zo zÃ¡kladnÃ½ch predpokladov zabezpečenia TUR je širokÃ¡ Ãºčasť
verejnosti v
procese rozhodovania. ŠpecifickÃ© sÃºvislosti problematiky rozvoja vyžadujÃº
novÃ© formy
Ãºčasti. PatrÃ sem nutnosť zapojenia jednotlivcov a skupÃn do procesov
ovplyvňujÃºcich
pracovnÃ© a životnÃ© podmienky jednotlivÃ½ch spoločenstiev. Preto
postavenie hlavnÃ½ch skupÃn
v spoločnosti je veľmi dÃ´ležitÃ½m indikÃ¡torom stupňa jej rozvoja.
DETI A MLÃDEŽ predstavujÃº tÃº časť populÃ¡cie krajiny, ktorÃ¡ sa v budÃºcnosti
bude podieľať
na procese rozhodovania na všetkÃ½ch Ãºrovniach (kapitola 25 Agendy 21 Deti
a mlÃ¡dež v
trvalo udržateľnom rozvoji). SÃº zÃ¡kladňou budÃºceho rozvoja spoločnosti,
preto ich početnosť,
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sociÃ¡lny, vzdelanostnÃ½ a zdravotnÃ½ stav je veľmi dÃ´ležitÃ½m
ukazovateľom budÃºceho vÃ½voja
krajiny.
V tejto sÃºvislosti možno konštatovať, že demografickÃ½ vÃ½voj slovenskej
spoločnosti nie je
priaznivÃ½ (kapitola 3.2.2.). PredproduktÃvna zložka obyvateľstva
predstavovala v roku 1999
19,8% z celkovÃ©ho počtu obyvateľov, pričom jej podiel sa v poslednÃ½ch
desaťročiach stÃ¡le
znižuje (pozri tabuľku č. 7). Od roku 1994 sa v SR znižuje aj podiel mlÃ¡deže
(15-19 ročnÃ½ch).
V porovnanÃ s predošlÃ½m socialistickÃ½m obdobÃm vÃ½voja spoločnosti,
kedy boli prejavy
samostatnej kultÃºry mlÃ¡deže vÃ½razne utlmovanÃ©, sa v sÃºčasnosti
dostÃ¡va trend kultÃºrneho
osamostatňovania mlÃ¡deže veľmi vÃ½razne do popredia. V sÃºvislosti s

veľkÃ½m rozvojom
masovokomunikačnÃ½ch prostriedkov a informačnÃ½ch technolÃ³giÃ sa aj na
Slovensku vÃ½razne
rozvÃja subkultÃºra mlÃ¡deže, jej osobitnÃ½ štÃ½l života a mÃ³dy, osobitnÃ©
hodnotovÃ© orientÃ¡cie,
novÃ© formy prÃ¡ce a partnerskÃ½ch spoločenstiev. DochÃ¡dza k
dištancovaniu mlÃ¡deže od
tradičnÃ©ho prostredia (pracovnÃ©ho, konfesÃjneho, prostredia zvÃ¤zkov,
organizÃ¡ciÃ a skupÃn
mlÃ¡deže). ZjavnÃ© sÃº čoraz viac narastajÃºce očakÃ¡vania od života pod
vplyvom zÃ¡padnÃ½ch
vzorov. MlÃ¡dež je konfrontovanÃ¡ s pluralitou noriem a hodnÃ´t, ktorÃ½ch
platnosť je ohraničenÃ¡
a sociÃ¡lny Ãºčinok neistÃ½ a voľnÃ½, čo spÃ´sobuje problÃ©m identity
mlÃ¡deže v slovenskej
spoločnosti. V sprÃ¡vanÃ mlÃ¡deže sa takto nestÃ¡va Ãºsilie o kompetentnosť v
konanÃ, t.j.
nadobÃºdanÃ istoty sprÃ¡vne rozhodovať a konať v pluralite protichodnÃ½ch
situÃ¡ciÃ, ale hľadanie
resp. reaktivizÃ¡cia istÃ´t, na zÃ¡klade ktorÃ½ch je možnÃ© bezpečne konať
bez nevyhnutnosti
ustavičnÃ©ho rozhodovania a s nÃm spojenÃ© rizikÃ¡.
Vzhľadom k malÃ½m osobnÃ½m skÃºsenostiam a ľahkej zraniteľnosti voči
vonkajšÃm
vplyvom predstavujÃº deti a mlÃ¡dež najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov.
Naviac tie vplyvy,
ktorÃ© sÃº touto skupinou najvÃ½raznejšie vnÃmanÃ©, predstavujÃº pre ňu
mimoriadne lÃ¡kadlo
a ktorÃ© v sÃºčasnosti pÃ´sobia mimoriadne intenzÃvne (vplyvy
konzumnÃ©ho spÃ´sobu života
zÃ¡padnej, predovšetkÃ½m americkej spoločnosti, prenÃ¡šanÃ©
masovokomunikačnÃ½mi
prostriedkami), sÃº vo svojej podstate nezlÃºčiteľnÃ© s princÃpmi TUR. Preto je
veľmi dÃ´ležitÃ©
venovať vzdelaniu, vÃ½chove a vhodnÃ©mu usmerňovaniu detÃ a mlÃ¡deže
mimoriadnu
pozornosť. V tejto sÃºvislosti ležÃ prvoradÃ¡ Ãºloha vÃ½chovy v rodine,
ktorÃ¡ ju žiaľ v sÃºčasnosti
dostatočne neplnÃ. Ďalšou zložkou vÃ½chovy je škola, ktorej kvality sÃº v
sÃºčasnosti rÃ´zne.
Na vÃ½chove detÃ a mlÃ¡deže sa musÃ aktÃvne podieľať aj štÃ¡t. ŠtÃ¡tna
starostlivosť o mlÃ¡dež
vychÃ¡dza zo ZÃ¡sad štÃ¡tnej politiky vo vzťahu k mlÃ¡deži v SR z januÃ¡ra
1992, ktorÃ½ rieši
otÃ¡zku ochrany prÃ¡v a občianskych slobÃ´d, starostlivosť o rodinu, vÃ½chovu
a vzdelÃ¡vanie detÃ
a mlÃ¡deže, podporu pred nÃ¡stupom do zamestnania, vytvÃ¡ranie podmienok
na využÃvanie
voľnÃ©ho času, podporu participÃ¡cie na kultÃºrnom živote, ochranu zdravia,
ochranu pred
zanedbÃ¡vanÃm, demoralizÃ¡ciou, atď.
RovnoprÃ¡vne a všeobecne prospešnÃ© začlenenie ŽIEN do rÃ´znych druhov

činnostÃ a riadenia
je predpokladom zabezpečovania TUR (kapitola 24 Agendy 21 GlobÃ¡lne
zapojenie žien do
trvalo udržateľnÃ©ho a vyvÃ¡ženÃ©ho rozvoja). Pre inštitucionÃ¡lne
postavenie žien bol v roku
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1996 zriadenÃ½ KoordinačnÃ½ vÃ½bor pre problematiku žien ako poradnÃ½,
iniciatÃvny a
koordinačnÃ½ orgÃ¡n vlÃ¡dy SR na presadzovanie zÃ¡ujmov a potrieb žien.
HlavnÃ© oblasti
pÃ´sobenia žien v spoločnosti sÃº rodina, zamestnanie a verejnÃ½ život.
Rodina je na Slovensku orientovanÃ¡ tradične, možno ju považovať za
mimoriadnu silu v
slovenskej spoločnosti, predovšetkÃ½m pre jej vnÃºtornÃº solidaritu, schopnosť
uskromniť sa a
hľadať vnÃºtornÃ© riešenie problÃ©mov. Rodina je dlhodobo chÃ¡panÃ¡ v
slovenskej spoločnosti
ako najvyššia hodnota. NajvÃ½znamnejšÃm členom typickej slovenskej rodiny
je žena –
manželka a matka, ktorÃ¡ vÃ¤čšinou zabezpečuje praktickÃ½ chod rodiny po
strÃ¡nke jej bežnÃ©ho
fungovania (starostlivosť o deti, nÃ¡kupy, varenie, upratovanie, pranie a pod.).
Naviac vÃ¤čšina
žien je nÃºtenÃ¡ prispÃ´sobiť sa modelu spojenia pracovnÃ½ch a rodinnÃ½ch
povinnostÃ, čo na ne
kladie mimoriadne zvÃ½šenÃ© nÃ¡roky a sťažuje podmienky pre
sebarealizÃ¡ciu napr. vo verejnom
živote, ale aj pre oddych a osobnÃ© zÃ¡ujmy. Pre SR je charakteristickÃ¡
vysokÃ¡ zamestnanosť
žien, ktorÃº vyvolÃ¡va potreba dvojprÃjmovÃ©ho modelu domÃ¡cnosti, ako aj
sociÃ¡lne a kultÃºrne
prostredie. Miera nezamestnanosti žien je stÃ¡le vyššia ako u mužov. MzdovÃ©
rozdiely medzi
mužmi a ženami tvoria 18-24% v neprospech žien, možnosti pracovnej
realizÃ¡cie žien sÃº
sťaženÃ© najmÃ¤ ich povinnosťami v domÃ¡cnostiach. Disproporcia v mzdÃ¡ch
sa nÃ¡sledne odrÃ¡ža
vo vÃ½ške poberanÃ©ho dÃ´chodku, ktorÃ½ je u žien nižšÃ.
Postavenie žien vo verejnom živote sa považuje za oblasť, v ktorej sa
najmarkantnejšie
odzrkadľujÃº diskriminačnÃ© tendencie. Nepomerne nižšie je zastÃºpenie žien
vo verejnÃ½ch
funkciÃ¡ch, na čo poukazuje 14% poslankÃ½ň v NR SR, 4,4% primÃ¡toriek
miest a 17,5% žien
vo funkcii starostu obcÃ. V podmienkach Slovenska však nejde vÃ¤čšinou o
cielenÃº
diskriminÃ¡ciu, skÃ´r o dÃ´sledok vyššie uvedenÃ½ch faktov.
Naopak zdravotnÃ© ukazovatele a dĺžka života sÃº u žien priaznivejšie ako u
mužov.
Ãšmrtnosť žien je v porovnanÃ s mužmi nižšia vo všetkÃ½ch vekovÃ½ch
kategÃ³riÃ¡ch v relatÃvnych

aj v absolÃºtnych ukazovateľoch (v roku 1998 hrubÃ¡ miera Ãºmrtnosti u žien
bola 9,4 ‰, u
mužov 10,3 ‰). Rovnako priaznivejšia je situÃ¡cia z hľadiska strednej dĺžky
života pri
narodenÃ - v roku 1999 sa ženy dožÃvali priemerne o 8,1 roka viac ako muži
(77,03 rokov).
STARŠÃ ĽUDIA predstavujÃº vÃ½znamnÃº skupinu obyvateľstva, pre ktorÃº je
potrebnÃ© definovať
zreteľnÃ© rÃ¡mce zodpovedajÃºcej životnej Ãºrovne a primeranej ochrany.
KritÃ©riom sociÃ¡lnej a
zdravotnej politiky vo vzťahu k staršÃm občanom zostÃ¡va zachovanie kvality
života starÃ©ho
človeka. VÃ½znamnÃ½m faktom v tejto sÃºvislosti je, že podiel staršÃch
obyvateľov v spoločnosti
stÃ¡le stÃºpa. Počet obyvateľov SR v dÃ´chodkovom veku (ženy vo veku 55 a
viac rokov a muži
vo veku 60 a viac rokov), by mal vzrÃ¡sť zo sÃºčasnÃ½ch 17, 8% (roku 1998) až
na 23,7% v
roku 2015. Pritom v roku 1980 bol tento podiel len 16,2% obyvateľov.
ZdravotnÃ½ stav je najvÃ½znamnejšie vnÃmanÃ½m ukazovateľom kvality
života staršÃch ľudÃ.
V sÃºčasnosti však nie je priaznivÃ½ – 9% obyvateľov vo veku nad 60 rokov je
vÃ¡žne chorÃ½ch,
21% je chorÃ½ch s vÃ¡žnym ohrozenÃm (orgÃ¡novou dekompenzÃ¡ciou alebo
zlyhanÃm
psychosociÃ¡lnej adaptÃ¡cie) a 32 % je chronicky chorÃ½ch so zabezpečenou
pomocou.
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Zamestnanosť staršÃch ľudÃ sa za poslednÃ© desaťročie znižuje (z 10% na
2%), preto je
zrejmÃ©, že z hľadiska zabezpečenia života sÃº odkÃ¡zanÃ takmer vÃ½lučne
na prÃjmy v podobe
starobnÃ½ch dÃ´chodkov. Hoci ich nominÃ¡lna hodnota sa neustÃ¡le zvyšuje, je
zrejmÃ©, že reÃ¡lne
prÃjmy dÃ´chodcov sa znižujÃº a čoraz vÃ¤čšÃ podiel sa dostÃ¡va pod hranicu
chudoby.
NajvÃ½znamnejšou položkou spotrebnÃ½ch vÃ½davkov domÃ¡cnostÃ dÃ
´chodcov sÃº vÃ½davky na
potraviny (34,9% v roku 1999) a vÃ½davky na bÃ½vanie. RastÃº vÃ½davky na
zdravie.
Na zÃ¡klade empirickÃ½ch prieskumov je možnÃ© konštatovať, že staršÃch
ľudÃ okrem
zdravotnÃ½ch a finančnÃ½ch problÃ©mov najviac ťažÃ jednotvÃ¡rny a
stereotypnÃ½ model života
spojenÃ½ s neÃºctou a ľahostajnosťou (najmÃ¤ v zdravotnÃ½ch zariadeniach a
u mladej generÃ¡cie).
Zlepšovanie kvality života staršÃch obyvateľov najmÃ¤ v uvedenÃ½ch
oblastiach je dÃ´ležitou
vÃ½zvou TUR celej spoločnosti, na ktorÃº by mali adekvÃ¡tne zareagovať aj
štÃ¡tne orgÃ¡ny.
Problematika patrÃ do rezortu prÃ¡ce, sociÃ¡lnych vecÃ a rodiny.

PrevažnÃ¡ časť populÃ¡cie Slovenska žije v RODINÃCH. TradičnÃ½ model
slovenskej rodiny je
viacdetnÃ½, avšak v sÃºlade s celkovÃ½mi trendmi vo vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch
sa počet členov rodiny
znižuje. Podiel rodÃn sa dlhodobo mierne znižuje - pribÃºdajÃº domÃ¡cnosti
tvorenÃ© osamelÃ½mi
jednotlivcami (21,8% domÃ¡cnostÃ jednotlivcov v roku 1991). PribÃºda podiel
manželstiev
s jednÃ½m dieťaťom a bezdetnÃ½ch, rovnako ako podiel neÃºplnÃ½ch rodÃn.
V roku 1991 bolo na Slovensku 1,4 mil. rodinnÃ½ch domÃ¡cnostÃ, pričom
vÃ¤čšinou išlo o
ÃºplnÃ© rodinnÃ© domÃ¡cnosti (86,6%). Hoci v priebehu osemdesiatych rokov
sa na Slovensku
stabilizoval dvojdetnÃ½ model rodiny), v sÃºčasnosti sa podiel viacdetnÃ½ch
rodÃn znižuje.
Vzhľadom na potrebu ekonomickÃ©ho zabezpečenia členov rodiny je
vÃ¤čšinou potrebnÃ½ prÃjem
manžela i manželky. Zvyšuje sa podiel času strÃ¡venÃ©ho mimo rodiny (u
dospelÃ½ch najmÃ¤
v zamestnanÃ, ale vo vidieckom prostredÃ zostÃ¡va veľmi rozšÃrenÃ©
svojpomoc a
samozÃ¡sobiteľstvo potravinami). Rodina v sÃºčasnosti nedostatočne plnÃ
najmÃ¤ vÃ½chovnÃº
funkciu – skracuje sa komunikÃ¡cia medzi rodičmi a deťmi, ako aj spoločne
strÃ¡venÃ½ čas.
VÃ½znamnÃ½m faktorom je aj televÃzia, ktorÃ¡ často pÃ´sobÃ pre systÃ©m
vÃ½chovy negatÃvne najmÃ¤
tÃ½m, že oberÃ¡ členov rodiny o čas, ktorÃ½ by mohli strÃ¡viť užitočne vo
vzÃ¡jomnej komunikÃ¡cii.
KaždÃ½ člen rodiny mÃ¡ svoje zÃ¡ujmy, svoje problÃ©my, o ktorÃ© sa s
ostatnÃ½mi členmi rodiny
zdieľa len minimÃ¡lne. TÃ½mto ”modernÃ½m” poňatÃm rodiny dochÃ¡dza k
podstatnÃ©mu
ochudobňovaniu jej hlavnej funkcie – vÃ½chovnej a vzdelÃ¡vacej.
Koncepcia štÃ¡tnej rodinnej politiky z roku 1996 vychÃ¡dza z princÃpu, že
vytvÃ¡ranie
podmienok života rodÃn je vecou rodÃn samotnÃ½ch, avšak štÃ¡t vyjadruje
svoju podporu
systÃ©mom opatrenÃ a nÃ¡strojov. SÃº to opatrenia v oblasti prÃ¡vnej ochrany
rodiny a jej členov,
sociÃ¡lne a ekonomickÃ© zabezpečenie rodiny, vÃ½chova detÃ a mlÃ¡deže,
prÃprava na manželstvo
a rodičovstvo ako aj ochrana zdravia jednotlivÃ½ch členov rodiny.
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3.6. NÃ¡rodnostnÃ© menšiny a etnickÃ© skupiny

PrÃslušnÃci nÃ¡rodnostnÃ½ch menšÃn a ich spoločenstvÃ¡ sÃº často Ãºzko
historicky spojenÃ s
konkrÃ©tnymi regiÃ³nmi. RegiÃ³ny so zastÃºpenÃm menšÃn sÃº prostredÃm
ktorÃ© tÃto ľudia tradične
v novodobej histÃ³rii obÃ½vajÃº. Počas vÃ½voja mnohÃ½ch generÃ¡ciÃ zÃskali
komplexnÃ© poznatky o

svojom fyzickom prostredÃ, ale aj o spoločnosti a jej kultÃºre. SvojÃm
špecifickÃ½m vÃ½vojom
prispievajÃº ku kultÃºrnej rozmanitosti Ãºzemia. NÃ¡rodnostnÃ© menšiny by sa
mali bez prekÃ¡žok a
diskriminÃ¡cie tešiť v plnom rozsahu z ľudskÃ½ch prÃ¡v a zÃ¡kladnÃ½ch slobÃ
´d a plne sa podieľať
na udržateľnom rozvoji svojej krajiny.
V roku 1999 žilo na Slovensku 14,40% obyvateľov, ktorÃ sÃº prÃslušnÃkmi
nÃ¡rodnostnÃ½ch menšÃn. VÃ¤čšinovÃ¡ slovenskÃ¡ populÃ¡cia tvorila 85,60%
obyvateľov krajiny.
NajvÃ¤čšiu menšinu tvorili obyvatelia maďarskej nÃ¡rodnosti - 10,50%. Tretie
najpočetnejšie
etnikum bolo tvorenÃ© RÃ³mami, ktorÃ½ch podiel na zÃ¡klade publikÃ¡cie
Bilancie pohybu
obyvateľstva v SR podľa nÃ¡rodnostÃ (1999) bol 1,69%. Ak však vychÃ¡dzame
z registrÃ¡cie
RÃ³mov z roku 1989 a ich demografickÃ©ho sprÃ¡vania (napr. podiel RÃ³mov
na prirodzenom
prÃrastku v roku 1998 bol viac ako tretinovÃ½) je možnÃ© predpokladať, že ich
podiel je
nepomerne vyššÃ – a to 6-8%. ČeskÃ¡, moravskÃ¡ a sliezska nÃ¡rodnosť tvorila
spolu 1,1%
obyvateľov SR, rusÃnska 0,32% a ukrajinskÃ¡ 0,29%.
Rozvoj menšinovÃ½ch kultÃºr v podmienkach SR sa realizuje prostrednÃctvom
občianskych
združenÃ 11 menšinovÃ½ch kultÃºr, vydÃ¡vanÃm periodickej a neperiodickej
tlače (31 časopisov z toho 6 rÃ³mskych), štÃ¡tnych divadiel (4 divadlÃ¡), štÃ¡tnych mÃºzeÃ
zameranÃ½ch na menšinovÃº
problematiku, poloprofesionÃ¡lnych sÃºborov, regionÃ¡lnych osvetovÃ½ch
stredÃsk a programov
rozhlasu a televÃzie v jazyku nÃ¡rodnostnÃ½ch menšÃn. Na Slovensku majÃº
možnosť vzdelÃ¡vať
sa vo svojom materinskom jazyku prÃslušnÃci maďarskej a ukrajinskej menšiny.
Sieť
menšinovÃ©ho školstva zahŕňa materskÃ©, zÃ¡kladnÃ© a v prÃpade
maďarskej menšiny aj strednÃ©
školy a vysokÃ© školstvo (Univerzita KonštantÃna Filozofa v Nitre).
MaďarskÃ¡ nÃ¡rodnostnÃ¡ menšina mÃ¡ na ÃºzemÃ SR špecifickÃ© postavenie,
pretože
v takmer vo všetkÃ½ch južnÃ½ch okresoch hraničiacich s Maďarskom tvoria
občania maďarskej
nÃ¡rodnosti viac ako 25% obyvateľstva (v okresoch DunajskÃ¡ Streda a
KomÃ¡rno dokonca
vÃ¤čšinu obyvateľov) a v desiatkach obcÃ tvoria občania maďarskej
nÃ¡rodnosti viac ako 80%
obyvateľstva. Tomu zodpovedÃ¡ aj patričnÃ½ politickÃ½ vplyv (Strana
maďarskej koalÃcie je
v sÃºčasnosti parlamentnou a vlÃ¡dnou stranou s veľkosťou preferenciÃ na
Ãºrovni pomernÃ©ho
zastÃºpenia maďarskej menšiny v krajine). Možno povedať, že prÃ¡va
maďarskej menšiny v SR

zodpovedajÃº štandardu vyspelÃ½ch krajÃn.
RÃ³movia sÃº etnickÃ½m spoločenstvom, ktorÃ© z rÃ´znych prÃčin tradične
tvoria perifÃ©rnu
skupinu spoločnosti (kultÃºrna odlišnosť od ostatnÃ½ch obyvateľov,
malÃ¡ prispÃ´sobivosť, nÃzka
vzdelanosť a pod.), čo mÃ¡ za nÃ¡sledok dištanciu značnej časti majoritnÃ©ho
obyvateľstva. K
rÃ³mskej nÃ¡rodnosti sa v Slovenskej republike pri sčÃtanÃ v roku 1991
prihlÃ¡silo celkom 83.988
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obyvateľov (1,6% z celkovÃ©ho počtu obyvateľov). Podľa oficiÃ¡lnych Ãºdajov
sÃº RÃ³movia
najviac koncentrovanÃ v okresoch SpišskÃ¡ NovÃ¡ Ves (9,43%), Kežmarok
(8,71%), Gelnica
(7,77%) a Levoča (6,18%). ZjavnÃ¡ je vÃ½raznÃ¡ priestorovÃ¡ diferenciÃ¡cia
RÃ³mov medzi
vÃ½chodnou a zÃ¡padnou časťou Ãºzemia Slovenska, pričom nadpriemernÃ©
hodnoty podielu
rÃ³mskeho obyvateľstva zasahujÃº od vÃ½chodu až po okresy Krupina, Zvolen
a Žiar nad
Hronom. Je však zrejmÃ©, že podstatne vÃ¤čšia časť RÃ³mov sa pri sčÃtanÃ
prihlÃ¡sila k inej ako
rÃ³mskej nÃ¡rodnosti. Podľa odhadov je skutočnÃ½ počet RÃ³mov na Slovensku
v rozpÃ¤tÃ 320-500
tisÃc. UvedenÃ½ priepastnÃ½ rozdiel spÃ´sobuje ťažkosti v snahe analyzovať a
riešiť otÃ¡zky
spolunažÃvania vÃ¤čšinovej a rÃ³mskej komunity. ReÃ¡lne sa vo viacerÃ½ch
okresoch vÃ½chodnÃ©ho
a južnÃ©ho Slovenska pohybuje počet RÃ³mov nad 20% celkovÃ©ho počtu
obyvateľov.
Ku koncu roka 1998 bolo na Slovensku evidovanÃ½ch 591 rÃ³mskych osÃ¡d z
celkovÃ½m
počtom 124 031 obyvateľov (22 732 rodÃn v 13 882 obydliach). V priemere na
jedno obydlie
pripadalo 8,9 obyvateľa. Z celkovÃ©ho počtu obyvateľov bolo 48 861 detÃ do
15 rokov a 75
170 dospelÃ½ch. Deti sÃº v rÃ³mskej populÃ¡cii zastÃºpenÃ© vÃ½znamnÃ½m
podielom (43,3%), naopak
RÃ³movia v postproduktÃvnom veku tvoria len 7%. NepriaznivÃ¡ sociÃ¡lnopolitickÃ¡ situÃ¡cia vo
vÃ¤čšine rÃ³mskych spoločenstiev je dÃ´sledkom zložitÃ©ho komplexu
problÃ©mov (zlÃ½ zdravotnÃ½
stav, nÃzka Ãºroveň vzdelania, nÃzka Ãºroveň zdravotnÃ©ho a sociÃ¡lneho
vedomia, nÃzky štandard
bÃ½vania, osobnÃ¡ hygiena, komunÃ¡lna hygiena, zdevastovanÃ© životnÃ©
prostredie v blÃzkosti
sÃdiel, nedostatočnÃ© zÃ¡sobovanie pitnou vodou, nesprÃ¡vna životosprÃ¡va,
zlÃ© stravovacie
nÃ¡vyky, fajčenie, vysokÃ¡ spotreba alkoholu, atď.
ZÃ¡nik tradičnÃ½ch foriem spolužitia za socializmu a prehlbujÃºca sa sociÃ¡lna
diferenciÃ¡cia

medzi rÃ³mskym a nerÃ³mskym obyvateľstvom sa prejavili v zhoršenÃ
vzÃ¡jomnÃ½ch vzťahov.
ZvÃ¤čšovanie sociÃ¡lnej priepasti v jednotlivÃ½ch regiÃ³noch je pociťovanÃ©
čiastočne ako etnickÃ½
problÃ©m a vedie k tendencii formovania ”rÃ³mskych regiÃ³nov" vo
vÃ½chodnej časti Slovenska.
Do nedÃ¡vnej minulosti boli RÃ³movia objektom sociÃ¡lnych experimentov
štÃ¡tu, ktorÃ© neboli
absolÃºtne ÃºčinnÃ©. Je zrejmÃ©, že zÃ¡mery postupnej asimilÃ¡cie RÃ³mov
medzi ”bielu” populÃ¡ciu
bez riešenia skutočnÃ½ch prÃčin ich zaostÃ¡vania nemajÃº u podstatnej
vÃ¤čšiny rÃ³mskeho
obyvateľstva nÃ¡dej na Ãºspech. DÃ´ležitÃ¡ je preto komplexnosť riešenia
sociÃ¡lnej politiky,
zlepšovanie kultÃºry bÃ½vania, uplatňovanie progresÃvnych metÃ³d v oblasti
vzdelÃ¡vania,
zvyšovanie kvality života (využitie tradičnej kultÃºry pre podporu pozitÃvneho
etnickÃ©ho
vedomia, v oblasti osvetovej prÃ¡ce využitie atraktÃvnych foriem pre
osvojovanie novÃ½ch
foriem životnÃ©ho štÃ½lu a zvyšovanie hygieny, pÃ´sobenÃ cirkvÃ v oblasti
humanizÃ¡cie).
Špecifikom rÃ³mskeho etnika je aj jeho nejednotnosť a politickÃ¡ roztrieštenosť,
čo
komplikuje otÃ¡zku spoluprÃ¡ce. RÃ³mska menšina mala podľa Ãºdajov MV SR k
1.3.2000
zaregistrovanÃ½ch 114 občianskych združenÃ a 15 politickÃ½ch strÃ¡n. VlÃ¡da
SR v novembri
1997 schvÃ¡lila KoncepčnÃ© zÃ¡mery vlÃ¡dy na riešenie problÃ©mov RÃ³mov
v sÃºčasnÃ½ch
spoločensko-ekonomickÃ½ch podmienkach. KoncepčnÃ© zÃ¡mery znamenajÃº
prehodnotenie
ZÃ¡sad vlÃ¡dnej politiky k RÃ³mom z roku 1991. MateriÃ¡l obsahuje analÃ½zu
situÃ¡cie RÃ³mov v
SR a vlÃ¡dnej politiky voči nim, zÃ¡mery v oblasti vÃ½chovy, vzdelÃ¡vania,
kultÃºry,
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zamestnanosti, bÃ½vania, sociÃ¡lnej pomoci, zdravotnÃ©ho stavu a prevencie
protispoločenskej
činnosti.

3.7. HodnotovÃ© orientÃ¡cie a vzorce spotreby

SociÃ¡lne inžinierstvo, likvidÃ¡cia sÃºkromnÃ©ho podnikania a kolektivizÃ¡cia
poľnohospodÃ¡rstva počas socializmu podmienili prerušenie vÃ½vojovej
kontinuity a vyvolali
zmeny v kultÃºre a v systÃ©me hodnÃ´t spoločnosti. Zmena spoločenskopolitickÃ½ch pomerov
bola veľmi rÃ½chlym prechodom do odlišnÃ½ch podmienok, a to naviac počas
zložitÃ©ho
a protirečivÃ©ho vÃ½voja svetovÃ©ho spoločenstva. DevÃ¤ťdesiate roky sÃº
preto na ÃºzemÃ
Slovenska obdobÃm hodnotovÃ©ho chaosu, pÃ´sobenia rÃ´znych vzÃ¡jomne

konfliktnÃ½ch
systÃ©mov a vÃ½vojovÃ½ch tendenciÃ. V zneistenej spoločnosti sa po zÃ¡niku
relatÃvne nehybnÃ©ho
totalitnÃ©ho systÃ©mu vÃ½razne prejavuje strach zo slobody a
zodpovednosti. V každodennom
živote mÃ¡ ale vyjadrenie najmÃ¤ v strachu z chudoby, z nezamestnanosti a z
budÃºcnosti (vo
všeobecnosti strachu zo zmeny).
V dÃ´sledku rozsiahlych sociÃ¡lno-politickÃ½ch zmien postupne dochÃ¡dza aj k
zmenÃ¡m v
hodnotovej orientÃ¡cii. Najčastejšie sa poukazuje na zmeny v hodnotÃ¡ch ako
usilovnosť,
disciplÃna, zmysel pre povinnosť, skromnosť, ktorÃ© ustupujÃº do pozadia
pred hodnotami ako
emancipÃ¡cia, rovnosť v prÃstupe, autonÃ³mia, pÃ´žitok, sebarealizÃ¡cia,
ktorÃ© nadobÃºdajÃº čoraz
vÃ¤čšÃ vÃ½znam. Ako hodnota sa veľmi podstatne strÃ¡ca
vzÃ¡jomnÃ¡ ohľaduplnosť (iba
štvrtina obyvateľov je ochotnÃ¡ ju uplatňovať pri vÃ½chove svojich detÃ).
Značne narastÃ¡
vÃ½znam tzv. postmaterialistickÃ½ch hodnÃ´t akÃ½mi sÃº napr. vÃ¤čšÃ vplyv
(občanov) na
rozhodnutia vlÃ¡dy, ochrana prÃ¡va na slobodu nÃ¡zorov, ale i bezpečnosť
občanov, pokoj a
poriadok. UvedenÃ© zmeny neznamenajÃº vznik novÃ½ch hodnÃ´t, iba zmenu
v preferencii
hodnÃ´t, vÃ½znamnÃ½ vzostup niektorÃ½ch a naopak Ãºstup inÃ½ch.
SÃºčasne narastÃ¡ i diferenciÃ¡cia v
oblasti preferenciÃ hodnÃ´t a noriem v zÃ¡vislosti od skupinovej prÃslušnosti,
narastÃ¡ počet
marginÃ¡lnych, prÃp. kvantitatÃvne nevÃ½znamnÃ½ch skupÃn s osobitnÃ½mi
až extrÃ©mnymi
skupinovÃ½mi hodnotami a normami.
HodnotovÃ© orientÃ¡cie vÃ¤čšinovej populÃ¡cie Slovenska spolu s kultÃºrnymi
vzormi na ktorÃ©
sa orientuje, ako aj absencia životnÃ©ho prostredia ako skutočnej hodnoty v
sÃºčasnosti
nevytvÃ¡rajÃº priaznivÃ© podmienky pre implementÃ¡ciu zÃ¡sad TUR. Skupiny
obyvateľstva s
postmateriÃ¡lnymi hodnotovÃ½mi orientÃ¡ciami sÃº momentÃ¡lne na okraji
spoločnosti.
K najvÃ½znamnejšÃm hodnotovÃ½m orientÃ¡ciÃ¡m podporujÃºcim TUR,
ktorÃ½ch zÃ¡sady by si
mala pokrokovÃ¡ spoločnosť a jej občania osvojiť, patria najmÃ¤ presadzovanie
kvalitatÃvneho
rozvoja namiesto kvantitatÃvneho rastu, demokracia a participatÃvnosť, rozvoj
ľudskÃ½ch
prÃ¡v a slobÃ´d vyvÃ¡ženÃ½ osobnou zodpovednosťou, vzÃ¡jomnÃ¡ tolerancia,
uvedomelÃ¡
skromnosť, prevencia a predbežnÃ¡ opatrnosť, dlhodobosť v uvažovanÃ a
zohľadňovanie
potrieb budÃºcich generÃ¡ciÃ, spolupatričnosť s ostatnÃ½mi ľuďmi a

všetkÃ½mi živÃ½mi
bytosťami, ochrana prÃrody a životnÃ©ho prostredia (pozri princÃpy a
kritÃ©riÃ¡ v kapitole I.).
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NeustÃ¡le narastajÃºca spotreba, ktorÃ¡ je typickÃ½m znakom materialistickej
a industriÃ¡lnej
spoločnosti, sa už dlhšÃ čas ukazuje ako neudržateľnÃ¡ z hľadiska ďalšieho
rozvoja svetovÃ©ho
spoločenstva. ProblÃ©my spojenÃ© s narastajÃºcou spotrebou upozorňujÃº na
potrebu venovať
zvlÃ¡štnu pozornosť efektÃvnemu využÃvaniu zdrojov smerom k minimalizÃ¡cii
ich čerpania a k
obmedzeniu znečisťovania životnÃ©ho prostredia (kapitola 4 Agendy 21 Zmena modelov
spotreby). Od polovice 20. storočia sa v slovenskej spoločnosti vytrÃ¡cajÃº
tradičnÃ© vzorce
spotreby založenÃ© na skromnosti a nenÃ¡ročnosti a charakteristickÃ© pre
vÃ¤čšinu slovenskej
spoločnosti. NeustÃ¡le narastajÃºca spotreba sa v niektorÃ½ch oblastiach
ukazuje ako
neudržateľnÃ¡ pre ďalšÃ vÃ½voj - skÃ´r či neskÃ´r vyÃºsti do sociÃ¡lnych a
environmentÃ¡lnych
problÃ©mov. NarastajÃºca spotreba okrem pozitÃv pre určitÃº skupinu
obyvateľstva prinÃ¡ša
negatÃva vo forme zhoršujÃºceho sa životnÃ©ho prostredia a zdravia, ako aj
nÃ¡rastu chudoby inej
skupiny obyvateľstva, a tak vytvÃ¡ra spoločenskÃº nerovnovÃ¡hu.
JednÃ½m z najviditeľnejšÃch prejavov nepriaznivÃ©ho vplyvu cielenÃ©ho pÃ
´sobenia veľkÃ½ch
vÃ½robcov na zvyšovanie spotreby obyvateľov a ku konzumnÃ©mu spÃ´sobu
života je aj vÃ½voj
v oblasti obchodu a služieb. Do obchodnej siete v SR vo vÃ¤čšÃch mestÃ¡ch
vstupujÃº čoraz
vÃ½raznejšie veľkÃ© spoločnosti budujÃºce supermarkety a hypermarkety. Ide
o prirodzenÃ½
dÃ´sledok rozvoja trhovej ekonomiky a globalizÃ¡cie obchodu, prebiehajÃºci
prakticky vo
všetkÃ½ch vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch. Tento prevlÃ¡dajÃºci trend, hoci je veľkou
časťou obyvateľstva
vnÃmanÃ½ pozitÃvne a prinÃ¡ša im relatÃvne vÃ½hody (najmÃ¤ nižšie ceny),
nie je v sÃºlade
s filozofiou TUR, pretože sa takÃ½mto spÃ´sobom veľmi oslabuje sieť malÃ½ch
predajcov
a vÃ½robcov, ktorÃ¡ je stabilizačnÃ½m prvkom v oblasti, služieb, vÃ½roby a
obchodu vrÃ¡tane
pracovnÃ½ch prÃležitostÃ a kvality vybavenosti sÃdla.
NeÃºmerne sÃº v tejto oblasti zvÃ½hodňovanÃ zahraničnÃ investori - domÃ¡ci
investori (vrÃ¡tane
samotnÃ½ch občanov) a domÃ¡ce podnikateľskÃ© prostredie by mali byť
prioritnÃ v procese
smerovania k TUR. V zahraničÃ (napr. VeľkÃ¡ BritÃ¡nia) sa dnes naopak začÃ-

najÃº posilňovať
maloobchodnÃ© a špecializovanÃ© predajne v mestÃ¡ch a obciach, aby tak
vytvorili lepšiu
dostupnosť tovarov a služieb v sÃdlach (a tÃ½m aj lepšiu kvalitu života v sÃdle), nielen bodovÃº,
koncentrovanÃº vo veľkÃ½ch nÃ¡kupnÃ½ch strediskÃ¡ch.
SÃºčasnÃ© Slovensko prechÃ¡dza procesom roztvÃ¡rania nožnÃc medzi
Ãºrovňou spotreby
jednotlivÃ½ch sociÃ¡lnych skupÃn a zÃ¡roveň roztvÃ¡rania sa nožnÃc medzi
udržateľnou a
neudržateľnou spotrebou. MernÃ¡ spotreba materiÃ¡lov a energie na jednotku
skutočnÃ©ho
hrubÃ©ho domÃ¡ceho produktu je vysokÃ¡ v porovnanÃ s hospodÃ¡rsky
vyspelÃ½mi eurÃ³pskymi
krajinami (aj keď sa od roku 1990 znÃžila). Rovnako je zrejmÃ©, že obyvatelia
Slovenska
priemerne spotrebÃºvajÃº nadmernÃ© množstvo potravÃn (najmÃ¤ mÃ¤sa,
tukov a produktov
z obilnÃn – pozri tabuľka č. 12). Venovať pozornosť produkcii a spotrebe tovarov
a služieb je
jednÃ½m z predpokladov TUR. Z oblastÃ finÃ¡lnej spotreby sÃº jednÃ½mi z
najdÃ´ležitejšÃch vÃ½živa,
domÃ¡cnosť, rekreÃ¡cia a voľnÃ½ čas, osobnÃ¡ doprava.
Spotrebu v domÃ¡cnostiach (uspokojovanie požiadaviek na modernÃ©
bÃ½vanie) je potrebnÃ©
orientovať energeticky Ãºspornejšie tak, aby sa použÃvalo menej zdrojov a
produkovalo menej
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odpadov. VeľkÃ½ potenciÃ¡l je v ÃºsporÃ¡ch v osvetlenÃ, izolÃ¡cii, vykurovanÃ,
použitÃ kvalitnÃ½ch
stavebnÃ½ch materiÃ¡lov, v spotrebe vody.

3.8. Index ľudskÃ©ho rozvoja

Medzi komplexnÃ© (agregovanÃ©) indikÃ¡tory trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja
sociÃ¡lnoekonomickej
povahy mÃ´žeme zaradiť index ľudskÃ©ho rozvoja (”Human Development
Index” - HDI). ZÃ¡kladnou myšlienkou je vyjadriť dosiahnutÃ½ stupeň
ľudskÃ©ho rozvoja
jednÃ½m indexom a umožniť jeho medzinÃ¡rodnÃ© porovnania. Index
ľudskÃ©ho rozvoja sa
skladÃ¡ z troch čiastkovÃ½ch ukazovateľov - strednÃ¡ dĺžka života
(očakÃ¡vanÃ¡ dĺžka života
pri narodenÃ), dosiahnutÃ© vzdelanie (kombinÃ¡cia miery gramotnosti - dve
tretiny vÃ¡hy a
kombinovanej miery zÃ¡pisu na zÃ¡kladnÃ©, strednÃ© a vysokÃ© školy - jedna
tretina vÃ¡hy) a
životnÃ¡ Ãºroveň (reÃ¡lny hrubÃ½ domÃ¡ci produkt na obyvateľa v USD
prepočÃtanÃ½ cez paritu
kÃºpnej sily).
Ak vychÃ¡dzame z ostatnej klasifikÃ¡cie stupňa ľudskÃ©ho rozvoja ”Human
Development
Report” (1999), potom vysokÃ½ stupeň ľudskÃ©ho rozvoja (0,801-1,0)

dosiahlo 45 krajÃn a
medzi nimi bolo na 42. mieste Slovensko. Hodnota je porovnateľnÃ¡ s
ostatnÃ½mi krajinami
V4. Zo susednÃ½ch krajÃn vyššiu Ãºroveň indexu vykazuje RakÃºsko (0,901 16. v poradÃ),
naopak nižšiu Ãºroveň HDI mÃ¡ Ukrajina.
RegionÃ¡lne rozdiely v ľudskom rozvoji sÃº prirodzenÃ½m dÃ´sledkom
diferencovanÃ½ch
prÃrodnÃ½ch, demografickÃ½ch, hospodÃ¡rskych, spoločensko-kultÃºrnych,
ako aj politickÃ½ch
podmienok v rÃ´znych častiach krajiny. Na zÃ¡klade tendenciÃ vo vÃ½voji
čiastkovÃ½ch
indikÃ¡torov možno v blÃzkej budÃºcnosti očakÃ¡vať prechodnÃ½ pokles
hodnoty indexu ľudskÃ©ho
rozvoja, čo sa mÃ´že prejaviť zhoršenÃm medzinÃ¡rodnÃ©ho postavenia
Slovenska.

4. EKONOMICKÃ‰ PODMIENKY A HĽADISKÃ

4.1. Členenie ekonomickÃ½ch podmienok a hľadÃsk

VÃ½chodiskÃ¡ situÃ¡cia pre zabezpečenie TUR SR v rÃ¡mci ekonomickÃ½ch
podmienok a
hľadÃsk určuje najmÃ¤ vÃ½voj a stav:
a) hrubÃ©ho domÃ¡ceho produktu,
b) inflÃ¡cie,
c) zahraničnej zadĺženosti,
d) zahraničnÃ©ho obchodu a platobnej bilancie,
e) zahraničnÃ½ch investÃciÃ
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f) štruktÃºry ekonomiky, vÃ½vozu a dovozu,
g) hlavnÃ½ch odvetvÃ hospodÃ¡rstva
- poľnohospodÃ¡rstva
- lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva
- vodnÃ©ho hospodÃ¡rstva
- priemyslu
- ťažby nerastnÃ½ch surovÃn
- energetiky
- stavebnÃctva
- dopravy
- cestovnÃ©ho ruchu
- informačnÃ½ch technolÃ³giÃ (kvartÃ©rneho sektoru),
h) ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov
- fiskÃ¡lnej (rozpočtovej) politiky
- monetÃ¡rnej (menovej) politiky
- finančnÃ½ch trhov
- štÃ¡tnych fondov.

4.2. SlovenskÃ¡ ekonomika a hrubÃ½ domÃ¡ci produkt
Slovensko na začiatku 21.storočia možno charakterizovať ako stredne vyspelÃº
priemyselnÃº krajinu s vysoko industrializovanou ekonomikou.
SÃºčasnÃ¡ štruktÃºra, profil a
vÃ½konnosť ekonomiky sÃº vÃ½sledkom dlhodobÃ©ho vÃ½voja, ktorÃ½ bol
ovplyvnenÃ½ vnÃºtornÃ½mi i

vonkajšÃmi faktormi.
Pred rokom 1918 patrilo Slovensko medzi agrÃ¡rne krajiny s čiastočne
vyvinutÃ½m
industriÃ¡lnym sektorom. Po roku 1918 bola slovenskÃ¡ ekonomika sÃºčasťou
československej
ekonomiky, ktorÃ¡ patrila medzi 20 najvyspelejšÃch na svete. Po roku 1945
Československo
sÃce stÃ¡le patrilo do skupiny 30-35 najvyspelejšÃch krajÃn sveta, avšak
vÃ½konnosť a
konkurencieschopnosť ekonomiky postupne klesala. V dÃ´sledku umelej
izolovanosti a
netrhovÃ©ho systÃ©mu riadenia ekonomiky sa postupne prehlbovalo
technologickÃ© a
vÃ½konnostnÃ© zaostÃ¡vanie slovenskej ekonomiky. Nezachytenie nÃ¡stupu
modernÃ½ch
informačnÃ½ch technolÃ³giÃ a neschopnosť centrÃ¡lne riadenej ekonomiky
nastÃºpiť na cestu
prechodu k postindustriÃ¡lnym formÃ¡m a štruktÃºram ekonomiky spÃ´sobili
postupnÃ½ prepad
československÃ©ho hospodÃ¡rstva. Ekonomika bola centrÃ¡lne riadenÃ¡, jej
štruktÃºra a profil boli
vo vÃ½znamnej miere vytvÃ¡ranÃ© na zÃ¡klade rozhodnutÃ centrÃ¡lnych
orgÃ¡nov a s prihliadnutÃm
na zÃ¡ujmy vtedajšieho bloku RVHP. Po zmene politickÃ©ho režimu v roku 1989
sa začal
prechod na trhovÃº ekonomiku. Rok 1989 znamenal pre Slovensko i ostatnÃ©
krajiny strednej
EurÃ³py jedinečnÃº, historickÃº a zrejme neopakovateľnÃº šancu znovu sa
zaradiť medzi vyspelÃ©
krajiny sveta (v ekonomickej oblasti napr. využiť vÃ½hody trhovÃ©ho
mechanizmu, dosiahnuť
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otvorenÃº ekonomiku, zabezpečiť prÃstup k novÃ½m poznatkom a
technolÃ³giÃ¡m, zvÃ½šiť
konkurencieschopnosť hospodÃ¡rskej produkcie, zÃskať novÃ© trhy a postupne
zvyšovať životnÃº
Ãºroveň obyvateľstva). PriaznivÃ¡ bola aj medzinÃ¡rodnÃ¡ situÃ¡cia - perspektÃva pripojenia
Slovenska k EurÃ³pskej Ãºnii mala byť impulzom pre implementÃ¡ciu
modernÃ©ho politickÃ©ho i
ekonomickÃ©ho systÃ©mu, využitie demokracie a trhovÃ½ch mechanizmov v
procese obnovy
slovenskej ekonomiky a jej jednotlivÃ½ch sÃºčastÃ a pre usmernenie
trhovÃ½ch sÃl v prospech
občanov Slovenska. Šancu na ekonomickÃ½ rozvoj však jednotlivÃ© krajiny
bÃ½valÃ©ho
socialistickÃ©ho bloku využili rÃ´znym spÃ´sobom (Slovensko patrÃ v tomto
ohľade k priemerne
ÃºspešnÃ½m krajinÃ¡m).
MalÃ¡ rozloha, počet obyvateľov a celkovÃ¡ ekonomickÃ¡ sila Slovenska sa
odrÃ¡ža najmÃ¤ v

hodnote celkovÃ©ho hrubÃ©ho nÃ¡rodnÃ©ho produktu (HNP) - pre rok 1998
bol HNP 19,9 mld.
USD, čo zaraďovalo SR na 66. miesto vo svete a predstavovalo 0,07%
svetovÃ©ho
ekonomickÃ©ho produktu.
Podľa metodiky Svetovej banky Slovensko patrÃ do skupiny krajÃn s vyššÃmi
strednÃ½mi
prÃjmami (spolu s ostatnÃ½mi krajinami V4). Porovnanie s vyspelÃ½mi
krajinami je uvedenÃ©
v tabuľke č. 13. Z Ãºdajov vidno, že pozÃcia Slovenska v svetovej ekonomike
meranÃ¡
veľkosťou hrubÃ©ho nÃ¡rodnÃ©ho produktu na obyvateľa (HNP/obyv.) je v
sÃºčasnosti mÃ¡lo
priaznivÃ¡ (77. miesto vo svete). Len o mÃ¡lo lepšia je pozÃcia
vyjadrenÃ¡ veľkosťou hrubÃ©ho
nÃ¡rodnÃ©ho produktu na obyvateľa podľa parity kÃºpnej sily (HNP/PPP) - 65.
miesto vo
svete.
Tab.č. 13 - HrubÃ½ nÃ¡rodnÃ½ produkt vo vybranÃ½ch krajinÃ¡ch (1998)
Krajina HNP/obyv. HNP/PPP
USD Poradie USD Poradie
Slovensko 3700 77 9624 65
Česko 5150 65 12197 52
RakÃºsko 26830 12 23145 15
Luxembursko 45100 1 36703 1
NÃ³rsko 34310 4 26196 7
Japonsko 32350 6 23592 14
USA 29240 10 29240 4
Taliansko 20090 25 20365 25
Zdroj: World Development Indicators, 2000
VÃ½voj vÃ½konnosti slovenskej ekonomiky v uplynulom desaťročÃ meranÃ½
vytvorenÃ½m
hrubÃ½m domÃ¡cim produktom na obyvateľa poukazuje na stagnÃ¡ciu
ekonomiky, na ktorej
sa negatÃvne prejavovali zmeny vonkajšieho i vnÃºtornÃ©ho prostredia.
RozhodujÃºcimi
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prÃčinami boli turbulentnÃ© prostredie vytvÃ¡rajÃºcej sa svetovej ekonomiky a
nezvlÃ¡dnutÃ¡
ekonomickÃ¡ reforma po roku 1990. V dlhodobom časovom horizonte vÃ½voj
HDP na
obyvateľa ukazuje do roku 1990 jeho mierny postupnÃ½ nÃ¡rast, ale po roku
1990 nepriaznivÃ½
vÃ½voj. PostupnÃ© zrÃ½chľujÃºce sa zaostÃ¡vanie za vyspelÃ½mi
ekonomikami sveta je možnÃ©
hodnotiť v dvoch hlavnÃ½ch fÃ¡zach. Pre obdobie 1990-1994 je typickÃ½
prudkÃ½ pokles HDP, od
roku 1994 jeho pomalÃ½ vzostup, ktorÃ½ je však sprevÃ¡dzanÃ½ neustÃ¡le sa
prehlbujÃºcim
zaostÃ¡vanÃm za vyspelÃ½mi krajinami.
Z Ãºdajov uvedenÃ½ch v tabuľke č. 14 je zreteľnÃ½ prehlbujÃºci sa rozdiel

vÃ½konnosti
slovenskej ekonomiky v porovnanÃ s vyspelÃ½mi krajinami. KÃ½m v tÃ½chto
krajinÃ¡ch sa
vÃ½konnosť ekonomiky na obyvateľa v rokoch 1985-1997 zvÃ½šila o 10-35%,
v SR ostala
prakticky na tej istej Ãºrovni (podľa Ãºdajov ŠÃš SR stÃºpol HDP na obyvateľa v
obdobÃ 19891999 v porovnateľnÃ½ch cenÃ¡ch o 2,4%).
Tab.č. 14 - HrubÃ½ domÃ¡ci produkt vo vybranÃ½ch krajinÃ¡ch
Krajina VÃ½voj HDP na obyvateľa (USD)
1985 1990 1997 Index 1997/1985
Slovensko 3 436 3 622 3 432 0,999
Česko 3 411 3 680 3 329 0,976
RakÃºsko 15 028 17 201 18 594 1,237
Taliansko 12 637 14 595 15 548 1,230
USA 18 000 19 652 21 541 1,197
ŠvÃ©dsko 18 346 20 018 20 309 1,107
Japonsko 18 691 22 928 25 084 1,342
NÃ³rsko 20 634 21 975 27 620 1,339
Zdroj: Human Development Report, 1999
Podľa ukazovateľov konkurencieschopnosti ekonomiky (publikovanÃ½ch
každoročne
v SprÃ¡ve o globÃ¡lnej konkurencieschopnosti) sa Slovensko v roku 1999
nachÃ¡dzalo na 45.
mieste vo svete (ČR na 39. mieste), kÃ½m v roku 1998 to bolo na 48. mieste
(ČR na 35. mieste)
a v roku 1997 na 38. mieste (ČR na 31. mieste). Na prvÃ½ch miestach sa podľa
tohto indexu
nachÃ¡dzajÃº SingapÃºr, USA, Hongkong a Tchajwan.
Podľa indexu mikroekonomickej konkurencieschopnosti bolo Slovensko v roku
1999
na 48. mieste (ČR na 41. mieste), kÃ½m v roku 1998 bolo na 36. mieste vo
svete (ČR na 30.
mieste). Na prvÃ½ch troch miestach sa podľa indexu nachÃ¡dzajÃº USA, FÃnsko a Holandsko.
Projekcia rastu HDP jednotlivÃ½ch ekonomÃk pre roky 2000-2008 zaraďuje
Slovensko na
48. miesto na svete s predpokladanÃ½m rastom 2,08%, kÃ½m Česko je na 46.
mieste
s predpokladanÃ½m rastom 2,20%. Na poprednÃ½ch miestach sÃº SingapÃºr
(5,02%), Tchajwan
(4,29%), Malajzia (4,19%), Hongkong (4,13%) a USA (4,07%).
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Hoci v hospodÃ¡rstve SR boli v uplynulom desaťročÃ dosiahnutÃ© čiastkovÃ©
Ãºspechy
v ekonomickej transformÃ¡cii, vyššie uvedenÃ© fakty poukazujÃº na
prehlbujÃºce sa
zaostÃ¡vanie jej ekonomiky za vyspelÃ½mi štÃ¡tmi sveta v hlavnÃ½ch
makroekonomickÃ½ch
ukazovateľoch.
Slovensko je v sÃºčasnosti zaraďovanÃ© medzi transformujÃºce sa

postkomunistickÃ© krajiny
strednej a vÃ½chodnej EurÃ³py. Po zmene politickÃ©ho systÃ©mu bola v roku
1990 v ČSFR
zahÃ¡jenÃ¡ ekonomickÃ¡ reforma (transformÃ¡cia) zameranÃ¡ na prechod od
centrÃ¡lne riadenej
ekonomiky k trhovej ekonomike štandardnÃ©ho typu. Reforma bola prijatÃ¡ vo
forme
systÃ©movÃ½ch opatrenÃ, ktorÃ½ch cieľom bolo transformovať mechanizmy
riadenia a
organizÃ¡cie ekonomiky a zÃ¡roveň zabezpečiť makroekonomickÃº stabilitu,
postupne znižovať
zaostÃ¡vanie vtedajšej československej ekonomiky za ekonomikami
vyspelÃ½ch krajÃn sveta.
EkonomickÃ¡ reforma bola koncipovanÃ¡ na bÃ¡ze monetaristickej ekonomickej
teÃ³rie a
obsahovala postupnosť krokov zahrňujÃºcich liberalizÃ¡ciu cien, rozsiahlu
privatizÃ¡ciu,
makroekonomickÃº reštriktÃvnu politiku a demonopolizÃ¡ciu. TÃ¡to postupnosť
krokov bola
nazvanÃ¡ šokovou terapiou, čÃm bol vyjadrenÃ½ zÃ¡mer v priebehu krÃ¡tkej
doby obnoviť
štandardnÃ© fungovanie ekonomiky typickÃ© pre ekonomicky vyspelÃ©
krajiny.
EkonomickÃ¡ reforma v bÃ½valej ČSFR bola skomplikovanÃ¡ rozdelenÃm
krajiny, keď po
vzniku dvoch samostatnÃ½ch štÃ¡tov sa ich vlÃ¡dy pokÃºšali zohľadňovať
nÃ¡rodnÃ© špecifikÃ¡. PrvÃ¡
fÃ¡za ekonomickej reformy v rokoch 1990-1993 bola charakteristickÃ¡
prudkÃ½m poklesom
vÃ½konnosti ekonomiky (pokles HDP, rast inflÃ¡cie a nezamestnanosti). V roku
1994 došlo
k určitej stabilizÃ¡ciÃ ekonomÃk oboch krajÃn, keď sa obnovil rast HDP, inflÃ¡cia
sa dostala pod
kontrolu a nezamestnanosť bola udržiavanÃ¡ takisto na relatÃvne stabilnej
Ãºrovni. V roku 1997
sa však v dÃ´sledku hospodÃ¡rskej politiky vlÃ¡dy znovu objavili prvky
ekonomickej
nerovnovÃ¡hy, ktorÃ© vyÃºstili do ekonomickej krÃzy a neskoršie prerÃ¡stli aj
do spoločenskej a
politickej krÃzy. HlavnÃ½m ekonomickÃ½m cieľom SR v sÃºčasnosti je
eliminÃ¡cia nepriaznivÃ½ch
dÃ´sledkov ekonomickej krÃzy, najmÃ¤ obnova makroekonomickej rovnovÃ¡hy.
Po desiatich rokoch realizÃ¡cie ekonomickej reformy na Slovensku sa
zÃ¡kladnÃ½ cieľ
(zvÃ½šenie vÃ½konnosti slovenskej ekonomiky, k čomu mal napomÃ´cť
prechod k trhovÃ©mu
mechanizmu a vytvÃ¡ranie trhovÃ©ho prostredia ako zÃ¡kladnÃ½ch
predpokladov dobrÃ©ho
fungovania ekonomiky) podarilo dosiahnuť len čiastočne. Treba však uviesť, že
ekonomickÃ¡ reforma podobne zlyhala takmer vo všetkÃ½ch krajinÃ¡ch
strednej a vÃ½chodnej
EurÃ³py. PrÃčinou tohto zlyhania bola zÃºženÃ¡ interpretÃ¡cia reformy - jej

chÃ¡panie
predovšetkÃ½m ako nÃ¡stroja na dosiahnutie makroekonomickej rovnovÃ¡hy,
abstrahovanie od
civilizačnÃ½ch trendov a prebiehajÃºcej civilizačnej transformÃ¡cie,
nezahrnutie potreby
prechodu na modernÃ© informačnÃ© technolÃ³gie do vÃ½chodÃsk jej
koncipovania a v neposlednej
rade nedostatočnÃ© vybudovanie potrebnÃ½ch inštitÃºciÃ pre trhovÃº
ekonomiku. ĎalšÃmi
prÃčinami boli aj absencia ucelenej dlhodobej hospodÃ¡rskej a spoločenskej
stratÃ©gie,
nedostatočnÃ© uplatňovanie rozvojovÃ½ch programov a neexistencia
programov podpory
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rozvoja informačnej spoločnosti. SprievodnÃ½m negatÃvnym javom vÃ½voja
slovenskej
ekonomiky je nadmernÃ½ vplyv zÃ¡ujmovÃ½ch skupÃn vyÃºsťujÃºci do
presadzovania skupinovÃ½ch
zÃ¡ujmov, čo je tiež sprievodnÃ½m znakom absencie stratÃ©gie
ekonomickÃ©ho rozvoja. Podľa
makroekonomickÃ½ch ukazovateľov možno za pozitÃvne vÃ½sledky reformy
považovať
udržiavanie inflÃ¡cie v prijateľnÃ½ch medziach, postupnÃ½ mierny
hospodÃ¡rsky rast a naopak za
negatÃvne vÃ½sledky predovšetkÃ½m vysokÃ½ rast nezamestnanosti,
vysokÃº mieru zahraničnej
zadĺženosti a nepriaznivÃ½ menovÃ½ vÃ½voj (napr. kurzu slovenskej koruny
voči USD).
Celkovo možno hospodÃ¡rsky vÃ½voj SR za obdobie 1996-1999 charakterizovať
ako
nevyvÃ¡ženÃ½ a v hlavnÃ½ch ekonomickÃ½ch ukazovateľoch prevažne
negatÃvny – s klesajÃºcim
rastom HDP, zvyšujÃºcou sa mierou inflÃ¡cie a nezamestnanosti, negatÃvnym
saldom bežnÃ©ho
Ãºčtu. V porovnanÃ s ostatnÃ½mi krajinami CEFTA Slovensko zaostÃ¡va za
ukazovateľmi
Slovinska, Maďarska, Poľska i Česka.
VÃ½voj HDP v obdobÃ 1990-2000 poukazuje na zahÃ¡jenie určitÃ½ch
rastovÃ½ch a
rozvojovÃ½ch tendenciÃ slovenskej ekonomiky od roku 1994. V roku 1999 sa
Ãºroveň
vÃ½konnosti ekonomiky podľa objemu vytvorenÃ©ho HDP pohybovala na
približne rovnakej
Ãºrovni ako v roku 1989 pred začatÃm reforiem. Treba však uviesť, že objem
HDP sa vo
vyspelÃ½ch ekonomikÃ¡ch sveta v tomto obdobÃ pomerne vÃ½razne zvÃ½šil
(pozri predchÃ¡dzajÃºca
kapitola), čo znamenalo prehĺbenie zaostÃ¡vania slovenskej ekonomiky za
vyspelÃ½mi
ekonomikami sveta. Za pozitÃvny fakt je však možnÃ© považovať aspoň
zastavenie poklesovej

tendencie. NegatÃvne možno hodnotiť vÃ½voj štruktÃºry HDP, a to najmÃ¤
vnÃºtornej štruktÃºry
sekundÃ¡rneho a terciÃ¡rneho sektoru. V ekonomike SR zatiaľ neboli
dostatočne vyprofilovanÃ©
sektory informačnej ekonomiky, digitÃ¡lnej ekonomiky a elektronickÃ©ho
obchodovania, ktorÃ©
nadobÃºdajÃº rozhodujÃºci vÃ½znam vo vyspelÃ½ch ekonomikÃ¡ch.
Tab.č. 15 - VÃ½voj ukazovateľov HDP v SR (1990-1999)
Ukazovateľ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
HDP v bežnÃ½ch
cenÃ¡ch v mld. Sk 278,0 319,7 332,3 369,1 446,2 546 606,1 686,1 750,8 815,3
HDP v stÃ¡lych
cenÃ¡ch roku 1995
v mld. Sk
599,2 511,9 478,5 460,8 511,6 546,0 579,9 615,9 641,1 653,3
HDP na obyvateľa
v bežnÃ½ch cenÃ¡ch
v Sk
52 347 60 368 62 531 69 166 83 442 101
796
112
778
127
452
139
272
151 112
HDP na obyvateľa
v stÃ¡lych cenÃ¡ch
v Sk
112
829
96 660 90 043 86 349 95 672 101
796
107
913
114
411
118
923
121 086
Index rastu HDP
(rok 1989 = 100) 97,5 83,3 77,9 75,0 78,7 84,1 89,7 95,5 99,7 102,4
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Zdroj: ŠÃš SR
VÃ½voj HDP na Slovensku v obdobÃ 1990-2000 bol sprevÃ¡dzanÃ½
chronickÃ½mi poruchami
makroekonomickej rovnovÃ¡hy. Začiatok 90-tych rokov bol poznačenÃ½
vÃ½raznÃ½m
ekonomickÃ½m poklesom, trajektÃ³ria rastu bola nastÃºpenÃ¡ od roku 1994
(reÃ¡lna hodnota HDP

sa zvÃ½šila o 4,8%). Oživenie hospodÃ¡rskeho rastu bolo spojenÃ© s
vÃ½raznÃ½m medziročnÃ½m
rastom objemu vÃ½vozu vÃ½robkov a služieb, ktorÃ© vykompenzovalo aj
ďalšie znÃženie
domÃ¡ceho dopytu. RelatÃvne pozitÃvny ekonomickÃ½ vÃ½voj pokračoval aj v
ďalšÃch rokoch,
pričom však bol zo strany dopytu ovplyvňovanÃ½ veľmi rÃ´znorodo. Rok 1995
bol prvÃ½m
rokom, v ktorom sa dostavil pozitÃvny prÃrastok u všetkÃ½ch zložiek
domÃ¡ceho dopytu, avšak
začal sa spomaľovať prÃrastok vÃ½vozu vÃ½robkov a služieb (v dÃ´sledku
čoho dosiahlo saldo
vÃ½vozu a dovozu vÃ½robkov a služieb podstatne menšÃ prebytok ako v roku
1994). V rokoch
1996-1998 však boli dosiahnutÃ© zÃ¡pornÃ© saldÃ¡ čistÃ©ho vÃ½vozu a
dovozu (viac ako 10%
z Ãºrovne HDP), pričom v dÃ´sledku nÃ¡rastu domÃ¡ceho dopytu sa zachovala
vysokÃ¡ Ãºroveň
rastu HDP.
Graf č. 2 - VÃ½voj HDP v SR (1993-1999)
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PretrvÃ¡vajÃºca nÃzka konkurencieschopnosť slovenskÃ½ch vÃ½robcov sa
naplno prejavila
v roku 1996, keď čistÃ½ export nadobudol vÃ½razne zÃ¡pornÃº hodnotu
sprevÃ¡dzanÃº rekordnÃ½m
nÃ¡rastom domÃ¡ceho dopytu. Rast HDP za rok 1997 bol jednÃ½m z najvyššÃch v
transformujÃºcich sa krajinÃ¡ch, jeho reÃ¡lna Ãºroveň však stÃ¡le dosahovala
len 95% roku 1989.
PozitÃvny prÃnos zaznamenal zahraničnÃ½ dopyt (aj keď jeho saldo bolo stÃ¡le
zÃ¡pornÃ©), na
druhej strane došlo k značnÃ©mu znÃženiu dynamiky domÃ¡ceho dopytu. V
roku 1998 bol
hospodÃ¡rsky rast takmer vÃ½lučne zaprÃčinenÃ½ domÃ¡cim dopytom,
zÃ¡pornÃ¡ hodnota čistÃ©ho
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exportu sa reprodukovala na Ãºrovni podobnej ako v predošlom roku. ZÃ¡roveň
pokračoval aj
rast ekonomiky (zvÃ½šenie HDP o 4,4%). RozhodujÃºcu časť investÃciÃ najmÃ¤
v rokoch 1996-

1998 predstavovali vlÃ¡dne investÃcie do rozsiahlych projektov rekonštrukcie a
rozvoja
infraštruktÃºry, ktorÃ© sa však vyznačujÃº veľmi dlhou dobou nÃ¡vratnosti a
nesmerujÃº do
exportne orientovanÃ½ch vÃ½rob. InvestičnÃ½ vzostup tak nevytvÃ¡ral
predpoklady na zlepšenie
exportnej vÃ½konnosti ekonomiky a udržateľnÃ©ho ekonomickÃ©ho rastu.
Zmena smerovania
hospodÃ¡rskej politiky spolu s naakumulovanÃ½mi ekonomickÃ½mi
problÃ©mami priniesli v roku
1999 vÃ½raznÃ© spomalenie rastu HDP, čoho prÃčinou bolo obmedzovanie
domÃ¡ceho dopytu.
Proti poklesu tempa rastu však pÃ´sobil rast exportu vÃ½robkov a služieb.
V sÃºvislosti s relatÃvne pozoruhodnÃ½m rastom slovenskej ekonomiky v
rokoch 1994-1998
možno konštatovať, že rast prekročil reÃ¡lne možnosti. DÃ´sledkom bolo
vÃ½raznÃ© ”prehriatie”
slovenskej ekonomiky a vÃ½raznÃ½ nÃ¡rast zahraničnej zadĺženosti, ktorÃ© sa
sÃºčasnÃ¡ vlÃ¡da
snažila riešiť prijatÃm stabilizačnÃ½ch reštrikčnÃ½ch opatrenÃ v roku 1999. Ich
efekt sa prejavil
relatÃvne vÃ½raznÃ½m znÃženÃm ekonomickej nerovnovÃ¡hy, čo si však
vyžiadalo svoju daň na
poklese dynamiky rastu HDP v roku 1999 oproti predchÃ¡dzajÃºcim rokom.
Dosiahnutie pÃ´vodnej Ãºrovne tvorby HDP v roku 1999 v porovnanÃ s rokom
1989 mÃ¡
v sÃºčasnosti diametrÃ¡lne inÃº kvalitu - prevažnÃº vÃ¤čšinu HDP (cca 85%)
vytvÃ¡rajÃº subjekty
v sÃºkromnom vlastnÃctve, pričom v priebehu transformÃ¡cie došlo k
zvÃ½šeniu podielu služieb
a poklesu podielu priemyslu a pÃ´dohospodÃ¡rstva na tvorbe HDP. Trend
zvyšovania podielu
terciÃ¡rneho sektoru je na jednej strane v sÃºlade s dlhodobÃ½mi tendenciami
vo vyspelÃ½ch
štÃ¡toch, na druhej strane treba zdÃ´razniť, že sektorovÃ¡ štruktÃºra tvorby
HDP na Slovensku a
vo vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch sveta sa od seba značne vzdialila - vo vyspelÃ½ch
krajinÃ¡ch sa zo
sektoru služieb vyčlenil informačnÃ½ sektor, ktorÃ½ sa na tvorbe HDP podieľa
najvÃ½raznejšie.

4.3. InflÃ¡cia

VÃ½voj inflÃ¡cie v SR po roku 1990 je relatÃvne pozitÃvny - po počiatočnÃ½ch
problÃ©moch
najmÃ¤ v rokoch 1991-1993 predstavuje inflÃ¡cia jednu z najmenej
problÃ©movÃ½ch oblastÃ
vÃ½voja slovenskej ekonomiky. InflÃ¡cia ako všeobecnÃ½ nÃ¡rast cenovej
hladiny je vÃ½razne
vnÃmanÃ¡ ako negatÃvny jav, keďže znižuje reÃ¡lnu hodnotu peňažnej
jednotky. V tejto
sÃºvislosti boli pre SR najhoršie roky 1991 a 1993, keď
priemernÃ¡ ročnÃ¡ inflÃ¡cia (meranÃ¡

zmenou indexu spotrebiteľskÃ½ch cien) dosiahla 61,2%, resp. 23,2%. V roku
1994 došlo k
vÃ½znamnÃ©mu poklesu inflÃ¡cie a rozkolÃsanÃ¡ cenovÃ¡ hladina z
predchÃ¡dzajÃºcich rokov sa
relatÃvne ustÃ¡lila.
Tab.č. 16 - VÃ½voj inflÃ¡cie (v %)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PriemernÃ¡ ročnÃ¡
miera inflÃ¡cie
10,4 61,2 10,0 23,2 13,4 9,9 5,8 6,1 6,7 10,6
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MedziročnÃ¡ miera
inflÃ¡cie (k 31.12.)
58,3 9,1 25,1 11,7 7,2 5,4 6,4 5,6 14,2
Zdroj: ŠÃš SR, NBS
V roku 1995 sa inflÃ¡cia po prvÃ½krÃ¡t dostala pod Ãºroveň 10%, čo
pokračovalo až do roku
1999. Bolo to predovšetkÃ½m vďaka reštriktÃvnej menovej politike NBS a
odloženej
deregulÃ¡cii cien niektorÃ½ch položiek s vÃ½znamnÃ½m podielom v
spotrebiteľskom koši. V roku
1996 došlo k postupnÃ©mu obratu - inflÃ¡cia dosiahla najnižšiu hodnotu od
roku 1990 a
v ďalšÃch rokoch sa začala mierne zvyšovať. Rok 1996 bol zÃ¡roveň rokom, keď
došlo
k zosilneniu viacerÃ½ch prejavov makroekonomickej nerovnovÃ¡hy. Hoci v
rokoch 1997-1998
bola miera inflÃ¡cie v porovnanÃ s inÃ½mi transformujÃºcimi sa ekonomikami
ešte stÃ¡le na
relatÃvne nÃzkej Ãºrovni avšak za cenu čoraz reštriktÃvnejšej menovej politiky
a odkladania
Ãºplnej deregulÃ¡cie štÃ¡tom regulovanÃ½ch cien.
V porovnanÃ s ostatnÃ½mi transformujÃºcimi sa ekonomikami je
slovenskÃ¡ inflÃ¡cia
relatÃvne nÃzka. PriemernÃ¡ medziročnÃ¡ miera inflÃ¡cie v obdobÃ 1993-1998
bola v SR 10,6%,
v Česku to bolo 11,3%, v Maďarsku 20,9% a v Poľsku 23,6%. Oproti hodnotÃ¡m
v EÃš je však
inflÃ¡cia 3-4 krÃ¡t vyššia. NBS sa podarilo zachovať stabilitu meny len za cenu
dlhodobÃ©ho
zmrazenia likvidity a vÃ½raznÃ©ho rastu ÃºrokovÃ½ch sadzieb. To sa odrazilo
na zhoršenom
prÃstupe k zdrojom, ktorÃ½ sa prejavil tak v podnikovej oblasti, ako aj pri
financovanÃ štÃ¡tneho
rozpočtu. VÃ½voj priemernej ročnej inflÃ¡cie, vyjadrenÃ½ priemernÃ½mi
ročnÃ½mi indexmi
spotrebiteľskÃ½ch cien v obdobÃ rokov 1994-1998 možno hodnotiť pozitÃvne,
keď sa
predovšetkÃ½m vďaka reštriktÃvnej politike NBS a pokračujÃºcej regulÃ¡cii
cien energie, tepla,
plynu, dopravy a nÃ¡jomnÃ©ho podarilo postupne znÃžiť inflÃ¡ciu na Ãºroveň

6%. V roku 1999
vlÃ¡da musela prijať viacerÃ© ozdravnÃ© opatrenia, medzi ktorÃ© patrila
vÃ½raznÃ¡ deregulÃ¡cia cien
(elektrina, plyn, voda, stočnÃ©, doprava, nÃ¡jomnÃ©, a pod.), čo sa prejavilo
na zvÃ½šenÃ
priemernej miery inflÃ¡cie (meranej prostrednÃctvom indexu
spotrebiteľskÃ½ch cien), ktorÃ¡ za
rok 1999 dosiahla 10,6%. MedziročnÃ¡ inflÃ¡cia k 31.12.1999 dosiahla až 14,2%
.
Celkovo napriek nepriaznivÃ©mu trendu v roku 1999 možno konštatovať, že
inflÃ¡ciu sa
podarilo udržať na nÃzkej Ãºrovni. Okrem menovej politiky v tomto smere
zohralo pozitÃvnu
rolu postupnÃ© znižovanie a konečnÃ© zrušenie dovoznej prirÃ¡žky, ako aj nÃzke svetovÃ© ceny
surovÃn. Okrem nespornÃ½ch pozitÃv nÃzkej inflÃ¡cie treba vidieť aj istÃ©
rizikÃ¡ spojenÃ© so
znÃženÃm agregÃ¡tneho dopytu, a najmÃ¤ so zabrzdenÃm rozvoja
kľÃºčovÃ½ch sektorov
ekonomiky, ktorÃ½ch ceny reguluje štÃ¡t.

4.4. ZahraničnÃ¡ zadĺženosť

Rast zahraničnej zadĺženosti Slovenskej republiky sprevÃ¡dzal celÃ½ priebeh
ekonomickej
reformy od roku 1990. PrevažnÃ¡ časť požičanÃ½ch finančnÃ½ch prostriedkov
však bola
vynaloženÃ¡ mÃ¡lo efektÃvnym spÃ´sobom, resp. sa stala predmetom osobnej
spotreby.
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ZahraničnÃ© pÃ´žičky boli len mÃ¡lo využitÃ© na investÃcie do modernÃ½ch
informačnÃ½ch
technolÃ³giÃ, internetu a digitalizÃ¡cie ekonomiky, pričom vo vyspelÃ½ch
ekonomikÃ¡ch sveta
smeruje hlavnÃ½ prÃºd investÃciÃ prÃ¡ve do tÃ½chto oblastÃ. Ako vyplÃ½va z
inÃ½ch
makroekonomickÃ½ch ukazovateľov, rast zadĺženosti na jednÃ©ho obyvateľa
v uplynulom
desaťročÃ nebol doprevÃ¡dzanÃ½ adekvÃ¡tnym zvÃ½šenÃm vÃ½konnosti
ekonomiky.
Tab.č. 17 - VÃ½voj hrubÃ©ho zahraničnÃ©ho dlhu SR (Ãºdaje ku koncu
obdobia)
Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997* 1998 1999** 10/1999
**
ZahraničnÃ½ dlh (mld.
USD)
3,6 4,7 5,8 7,8 9,9 11,8 10,1 10,5
Dlh na obyvateľa
(USD)
670 890 1100 1470 1870 2200 1860 1972
Dlh ako % podiel na
DPH
30,4 33,6 33,3 42,8 52,3 59,6 52,5

Podiel krÃ¡tkodobÃ©ho
dlhu (%)
- 26,5 30,2 38,4 41,4 38,8 25,4 25,5
Zadlženosť vlÃ¡dy a
NBS (%)
56 48,6 34,7 21,6 18,2 20,3 26,3 24,5
ČistÃ½ zahraničnÃ½ dlh
(mld. USD)
1,8 0,5 0 0,7 1,9 4,1 4,2 4,5
Zdroj: NBS
* reÃ¡lna vÃ½ška zahraničnÃ©ho dlhu k 31.12.1997 bola vyššia približne o 800
mil. USD, k
znÃženiu došlo na zÃ¡klade Ãºčtovnej operÃ¡cie jednej zahraničnej banky **
zmena metodiky
Pri svojom vzniku v roku 1993 patrilo Slovensko medzi krajiny s relatÃvne nÃzkym
objemom zahraničnÃ©ho dlhu, obdobie 1995-1998 však prinieslo jeho
vÃ½raznÃ½ rast. CelkovÃ½
zahraničnÃ½ dlh SR sa zvÃ½šil počas štyroch rokov o viac ako dvojnÃ¡sobne
(pozri tabuľku č.
17). Dynamika rastu zahraničnÃ©ho dlhu najvÃ½raznejšie zvÃ½šila v rokoch
1996-1997, čo
sÃºviselo s vÃ½raznÃ½m deficitom platobnej bilancie, ktorÃ½ bol pri nÃzkom
prÃleve priamych
zahraničnÃ½ch investÃciÃ krytÃ½ predovšetkÃ½m zahraničnÃ½mi pÃ´žičkami.
V dÃ´sledku nedostatku
domÃ¡cich zdrojov a ich vysokej ceny (Ãºrokov) realizovali viacerÃ© podniky
(najmÃ¤ veľkÃ©
podniky) svoje investičnÃ© akcie prostrednÃctvom zahraničnÃ½ch zdrojov, či
vo forme Ãºverov
alebo emisie dlhopisov (VSŽ, Slovnaft, SlovenskÃ© elektrÃ¡rne,
VodohospodÃ¡rska vÃ½stavba,
apod.). V porovnanÃ s okolitÃ½mi krajinami V4 je nominÃ¡lna vÃ½ška
slovenskÃ©ho dlhu ešte stÃ¡le
relatÃvne nÃzka. DÃ´ležitÃ© je však porovnanie trendu od roku 1994:
spomedzi krajÃn V4 vzrÃ¡stla
od roku 1994 do konca roka 1998 najvÃ½raznejšie zahraničnÃ¡ zadĺženosť v
Česku (o 13,3 mld.
USD; 124%) a na Slovensku (7,2 mld. USD; 153%). Naopak, znÃžila sa v
Maďarsku (-5,3
mld. USD; 18,6%) a v Poľsku sa zvÃ½šila len minimÃ¡lne (0,6 mld. USD; 1,4%).
Dynamika
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rastu zahraničnÃ©ho dlhu a jeho pomernÃ© ukazovatele (podiel na HDP,
prepočet na obyvateľa,
pomer exportu k zahraničnÃ©mu dlhu), ako aj časovÃ¡ štruktÃºra dlhov a
rastÃºce nÃ¡klady na
dlhovÃº službu však svedčia o nepriaznivom vÃ½voji. Spomedzi krajÃn V4
dosiahlo Slovensko
koncom roka 1998 najvyššÃ objem zahraničnej zadĺženosti v pomere k HDP v
bežnÃ½ch

cenÃ¡ch (58,5%). V roku 1999 došlo k znÃženiu nominÃ¡lnej hodnoty
zahraničnÃ©ho dlhu, čo
však bolo spÃ´sobenÃ© zrušenÃm opatrenia NBS o devÃzovej pozÃcii bÃ¡nk na
menovÃ© Ãºčely,
ktorÃ© centrÃ¡lna banka zaviedla v roku 1996 s cieľom obmedziť poskytovanie
devÃzovÃ½ch
Ãºverov obyvateľom zo strany domÃ¡cich komerčnÃ½ch bÃ¡nk.
ĎalšÃm problÃ©mom sÃº napr. Ãºvery podnikov s vplyvom štÃ¡tu a štÃ¡tne
zÃ¡ruky za zahraničnÃ©
zÃ¡vÃ¤zky podnikov, ktorÃ© podľa odhadu NBS predstavujÃº cca 2,5 mld. USD.
Ide pritom
predovšetkÃ½m o problematickÃ© Ãºvery do infraštruktÃºrnych projektov s
diskutabilnou
nÃ¡vratnosťou a bez vÃ¤zby na zvyšovanie exportnej vÃ½konnosti. Od roku
1990 poskytla vlÃ¡da
štÃ¡tne zÃ¡ruky na Ãºvery vo vÃ½ške 149,5 mld. Sk – napr. len v roku 1999 sa
zaručila za Ãºvery
v hodnote 29,26 mld. Sk. V roku 2000 boli splatnÃ© Ãºvery so štÃ¡tnou
zÃ¡rukou vo vÃ½ške 25,439
mld. Sk, pričom vlÃ¡da počÃtala s rezervou na zÃ¡ruky len v objeme 10 mld. Sk.
Popri celkovom vÃ½voji zahraničnÃ©ho dlhu je v prÃpade Slovenska
zÃ¡važnÃ½ aj fakt, že rastie
tzv. čistÃ¡ zadĺženosť (rozdiel medzi hrubou zahraničnou zadĺženosťou a
hodnotou
zahraničnÃ½ch aktÃv). Od polovice roka 1995 rÃ¡stol hrubÃ½ zahraničnÃ½ dlh
rÃ½chlejšie ako
zahraničnÃ© aktÃva. Hodnota čistej zahraničnej zadĺženosti sa zvÃ½šila z 1,9
mld. USD
začiatkom roka 1998 na 4,1 mld. USD k 31.decembru 1998, pričom v priebehu
roka 1999 sa
ďalej zvyšovala. Prepočty na obyvateľa ukazujÃº, že zatiaľ čo koncom roka
1993 dlhoval
každÃ½ občan SR zahraničiu približne 670 USD, k 31.12.1998 to bolo už 2200
USD. TÃ¡to
hodnota sa do konca roka 1999 znÃžila na 1860 USD.
V budÃºcnosti nemusÃ zahraničnÃ¡ zadĺženosť SR predstavovať vÃ¡žny
problÃ©m rozvoja
ekonomiky, pretože na jej znÃženie je možnÃ© použiť prostriedky zÃskanÃ© z
privatizÃ¡cie
strategickÃ½ch podnikov (napr. banky, telekomunikÃ¡cie, energetickÃ©
podniky a pod.). Rovnako
pre podnikovÃ½ sektor už nie sÃº v dÃ´sledku poklesu ÃºrokovÃ½ch sadzieb
domÃ¡cich zdrojov
vÃ½hodnÃ© zahraničnÃ© Ãºvery.

4.5. ZahraničnÃ½ obchod a platobnÃ¡ bilancia

Slovensko patrÃ medzi krajiny, v ktorÃ½ch zohrÃ¡va zahraničnÃ½ obchod
kľÃºčovÃº Ãºlohu - malÃ©
krajiny sÃº obvykle vo vÃ¤čšej miere zÃ¡vislÃ© na dovoze surovÃn a
materiÃ¡lov, ako aj na
umiestňovanÃ domÃ¡cej produkcie na zahraničnÃ½ch trhoch. ŠtruktÃºra
hospodÃ¡rstva zdedenÃ¡ zo

socialistickÃ©ho obdobia je nevyhovujÃºca - na jednej strane sÃº tu rozsiahle
vÃ½robnÃ© kapacity
bez možnosti odbytu na domÃ¡com trhu, na druhej strane existujÃºca vÃ½roba
neposkytuje
domÃ¡cemu trhu dostatočnÃ½ sortiment vÃ½robkov. ZahraničnÃ½ obchod je
však aj vÃ½znamnÃ½m
faktorom ekonomickÃ©ho rastu. Z tohto pohľadu patrÃ Slovensko medzi
krajiny s otvorenou
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ekonomikou, čo dokazuje aj podiel exportu na hodnote HDP (49,5%) a podiel
obratu
zahraničnÃ©ho obchodu na hodnote HDP (110%), ktorÃ½ch hodnoty sÃº
najvyššie z krajÃn V4.
ZahraničnÃ½ obchod SR je jednou z oblastÃ, ktorÃ© doterajšia
ekonomickÃ¡ transformÃ¡cia
poznačila najciteľnejšie. PozitÃvne sa to prejavilo v nominÃ¡lnom raste
zahranično-obchodnej
vÃ½meny a vÃ½raznou zmenou v jej teritoriÃ¡lnej štruktÃºre (ťažisko
obchodnej vÃ½meny sa
presunulo na zÃ¡padnÃ© trhy, predovšetkÃ½m do EÃš). NegatÃvnymi
zmenami sÃº najmÃ¤ deficit
obchodnej bilancie (vÃ½raznÃ© prebytky dovozov nad vÃ½vozmi tovarov) a
nedostatočnÃ© zmeny
komoditnej štruktÃºry obchodu.
V rokoch 1991-1993 vykazoval zahraničnÃ½ obchod SR zÃ¡pornÃ© saldo. V
roku 1994 sa
vÃ½sledky obchodu zlepšili a obchodnÃ¡ bilancia dosiahla prebytok vo vÃ½ške
2,6 mld. Sk, čo bol
predovšetkÃ½m dÃ´sledok priaznivej situÃ¡cie na svetovÃ½ch trhoch,
devalvÃ¡cie kurzu slovenskej
koruny v roku 1993 (o 10%) a zavedenia dovoznej prirÃ¡žky (na Ãºroveň 10%).
Už v roku 1995 však zahraničnÃ½ obchod SR opÃ¤tovne vykÃ¡zal deficit,
ktorÃ½ v ďalšÃch
rokoch až do roku 1998 postupne narastal. Popritom, že slovenskÃ½ priemysel
nebol na zÃ¡klade
absencie reÃ¡lnej reštrukturalizÃ¡cie schopnÃ½ vÃ½raznejšie sa presadiť na
zahraničnÃ½ch trhoch,
bol nÃ¡rast deficitu podmienenÃ½ aj zachovanÃm fixnÃ©ho kurzu slovenskej
koruny, ktorÃ½ trval až
do oktÃ³bra 1998 (v dÃ´sledku faktickÃ©ho zhodnocovania slovenskej koruny
dochÃ¡dzalo k
znižovaniu cenovej konkurencieschopnosti slovenskÃ©ho vÃ½vozu, ktorÃ¡ bola
podmienenÃ¡ aj
zvyšovanÃm jednotkovÃ½ch nÃ¡kladov prÃ¡ce). Deficit bežnÃ©ho Ãºčtu
platobnej bilancie v obdobÃ
1996-1998 presahoval 10% HDP. V roku 1998 vykÃ¡zala obchodnÃ¡ bilancia
rekordnÃ½
deficit vo vÃ½ške 82,9 mld. Sk, čo predstavovalo 11,3% HDP.
V roku 1999 došlo k zlepšeniu obchodnej bilancie, predovšetkÃ½m vďaka
vÃ½raznÃ©mu
poklesu tempa rastu dovozu a obnoveniu hospodÃ¡rskeho rastu v krajinÃ¡ch

EÃš a podarilo sa
znÃžiť obchodnÃ½ deficit na cca 55% v porovnanÃ s rokom 1998.
Tab.č. 18 - Ukazovatele tovarovÃ©ho zahraničnÃ©ho obchodu SR od roku 1993
(mld. Sk)
Ukazovateľ 1993 1994 1995 1996 1997* 1998 1999 2000
Export 167,5 214,4 255,1 270,6 324 374,9 423,6 548,4
Zmena - 28% 19% 6,1% 19,7% 15,7% 13,0% 29,5%
Import 193,5 211,8 260,8 340,9 392,4 455,8 468,9 590,7
Zmena - 9,5% 23,1% 30,7% 15,1% 16,1% 2,9% 26,0%
obch. bilancia -26 2,6 -5,7 -70,3 -68,4 -80,9 -45,3 -42,3
zmena (mld.) - +28,6 -8,3 -64,6 +1,9 -12,5 +35,6 +3
Zdroj: ŠÃš SR, MH SR, NBS * - zmena metodiky ** predbežnÃ© Ãºdaje
Pri hodnotenÃ zahraničnÃ©ho obchodu sa najčastejšie uvÃ¡dzajÃº hodnoty
zahraničnÃ©ho
obchodu s tovarom, pričom sa neopodstatnene venuje menšia pozornosť
obchodu so
službami, ktorÃ© majÃº v globÃ¡lnom meradle rastÃºci vÃ½znam. V prÃpade
Slovenska však ich
relatÃvny podiel na celkovom obchode napriek ich nominÃ¡lnemu rastu
klesÃ¡ (pozri tab.č.18).
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RozhodujÃºce postavenie v zahraničnoobchodnÃ½ch vzťahov si tak aj naďalej
zachovÃ¡va
obchod s tovarmi. Slovensko dosahuje aktÃvnu bilanciu služieb
predovšetkÃ½m vďaka tranzitu
zemnÃ©ho plynu, mierne aktÃvum s pokračujÃºcim pozitÃvnym trendom aj v
roku 1999 dosahuje
aj v oblasti cestovnÃ©ho ruchu, zatiaľ, čo oblasť ”ostatnÃ½ch služieb”
vykazuje trvalÃ½ deficit.
Na hodnotenie exportnej vÃ½konnosti sa najčastejšie použÃva ukazovateľ
podielu exportu
tovarov a služieb na HDP (pozri tabuľku č.19) – na jeho zÃ¡klade je možnÃ©
konštatovať
nepriaznivÃ½ trend vÃ½voja, keď pomer vÃ½vozu služieb k ich dovozu sa
stÃ¡le znižuje.
Tab.č. 19 - Pomer vÃ½vozu/dovozu služieb k vÃ½vozu/dovozu tovarov
1993 1994 1995 1996 1997 1998
Export 35,9% 33,7% 27,7% 23,4% 26,3% 21,6%
Import 26,8% 24,2% 20,9% 18,3% 20,4% 17,6%
Zdroj: NBS

4.6. ZahraničnÃ© investÃcie

Slovensko malo všetky predpoklady stať sa atraktÃvnou krajinou pre
zahraničnÃ½ch
investorov najmÃ¤ kvÃ´li vÃ½hodnej geopolitickej polohe, disponibilnÃ½m a
relatÃvne lacnÃ½m
ľudskÃ½m zdrojom, široko diverzifikovanej priemyselnej podnikovej zÃ¡kladni a
taktiež
možnosťou využitia komparatÃvnych vÃ½hod v oblasti miezd a
energetickÃ½ch vstupov. Napriek
uvÃ¡dzanÃ½m vÃ½hodÃ¡m je však zahraničnÃ½ kapitÃ¡l na Slovensku relatÃvne mÃ¡lo zastÃºpenÃ½,

čo je dÃ´sledkom najmÃ¤ nestabilnÃ©ho politickÃ©ho a ekonomickÃ©ho
prostredia, vysokÃ©ho
legislatÃvneho rizika, netransparentnej privatizÃ¡cie, neukončenej privatizÃ¡cie
bankovÃ©ho
sektora a znÃženÃ©ho ratingu slovenskej ekonomiky.
PrÃnosy z efektÃvneho fungovania zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu sÃº zjavnÃ© –
spočÃvajÃº napr.
v prÃsune znalostÃ a technolÃ³giÃ, reÃ¡lnych finančnÃ½ch prostriedkov, v
zvÃ½šenÃ podnikovej
kultÃºry, zvÃ½šenÃ zamestnanosti, miezd a produktivity prÃ¡ce. PrÃtomnosť
zahraničnÃ©ho
manažmentu podporuje aj štandardizÃ¡ciu podnikateľskÃ©ho prostredia,
pričom dochÃ¡dza
k stimulÃ¡ciÃ ďalšÃch investÃciÃ a podpore kapitÃ¡lovÃ©ho trhu. Vzhľadom k
TUR však mÃ´že
nadmernÃ½ prÃsun zahraničnÃ½ch investÃciÃ vyvolať aj nepriaznivÃ© dÃ
´sledky (TUR zdÃ´razňuje
orientÃ¡ciu na miestne zdroje a využÃvanie miestneho potenciÃ¡lu), preto je dÃ
´ležitÃ© zvažovať
vÃ½hody a nevÃ½hody vstupu zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu individuÃ¡lne pre
každÃ½ konkrÃ©tny prÃpad.
NeštandardnÃ© postupy pri privatizÃ¡ciÃ nÃ¡rodnÃ©ho majetku sa plne
odrazili na vstupe
zahraničnÃ½ch investorov do tohto procesu. Od roku 1993 sa nadobÃºdateľom
nÃ¡rodnÃ©ho
majetku v procese privatizÃ¡cie stalo veľmi mÃ¡lo zahraničnÃ½ch subjektov,
pričom roky 19951998 znamenali prakticky vylÃºčenie Ãºčasti zahraničnÃ½ch zÃ¡ujemcov o
nÃ¡rodnÃ½ majetok pod
zÃ¡mienkou tvorby domÃ¡cej kapitÃ¡lovej vrstvy. Ani po voľbÃ¡ch v roku 1998
však napriek
prijatiu vlÃ¡dneho programu na podporu investÃciÃ nenastalo zvÃ½šenie prÃsunu zahraničnÃ½ch
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investÃciÃ - na Slovensku je ich objem v porovnanÃ so susednÃ½mi krajinami
vÃ½razne nÃzky
a naviac až 60% investÃciÃ je sÃºstredenÃ½ch v bratislavskom regiÃ³ne.
Podiel čistÃ©ho prÃrastku zahraničnÃ½ch investÃciÃ na HDP vykazoval od roku
1994 klesajÃºcu
tendenciu (pozri tabuľku č.20). Mierne zvÃ½šenie nastalo až v roku 1998, aj
keď podiel
priamych zahraničnÃ½ch investÃciÃ na 2,2% HDP je veľmi malÃ½. HlavnÃ½mi
prÃčinami nÃzkeho
objemu zahraničnÃ½ch investÃciÃ v SR sÃº pretrvÃ¡vajÃºca
politickÃ¡ nestabilita, mÃ¡lo efektÃvny
prÃ¡vny a regulačnÃ½ rÃ¡mec, vysokÃ© daňovÃ© zaťaženie, nÃzka Ãºroveň
inštitucionÃ¡lneho rÃ¡mca
a vysokÃ¡ konkurencieschopnosť ostatnÃ½ch krajÃn strednej EurÃ³py na trhu
zahraničnÃ½ch
investÃciÃ, ktorÃ¡ sa prejavuje vÃ½raznÃ½m predstihom ostatnÃ½ch krajÃn
V4. SR za roky 1990-

1999 dokÃ¡zalo pritiahnuť len 3% priamych zahraničnÃ½ch investÃciÃ
smerujÃºcich do štÃ¡tov V4.
Tab.č. 20 - Priame zahraničnÃ© investÃcie (PZI) v krajinÃ¡ch V4 (mil. USD)
Krajina 1995 1996 1997 1998 Polrok
1999
Objem
PZI k
30.6.1999
v mil. USD
Podiel
krajÃn na
objeme
PZI v %
PZI na
obyvateľ
a v USD
Poľsko 2 511 5 196 8 560 10 064 4 857 35 506 51% 920
Maďarsko 4 570 2 040 2 107 1 935 853 20 544 29% 2 014
ČR* 2 732 1 428 1 301 2 540 1 183 12 084 17% 1 173
SR* 304 295 197 447 110 1 831 3% 339
Spolu 10 117 8 959 12 165 14 986 7 003 69 965 100% 1 085
Zdroj (Maďarsko: HCSO), (ČR: Czechinvest), (Slovensko: NBS), (Poľsko: PAIZ),
* Ãºdaj za rok 1995 je z WIIW Viedeň, Monthly Report 6/1999.
NajvÃ¤čšÃmi investormi na Slovensku sÃº Nemecko a RakÃºsko, vÃ½raznÃ½
vzostup zaznamenal
kapitÃ¡l z USA, Veľkej BritÃ¡nie a Holandska, podiel japonskÃ©ho a Ã¡zijskÃ©ho
kapitÃ¡lu je
nepatrnÃ½. OdvetvovÃ© členenie zahraničnÃ½ch investÃciÃ je stabilizovanÃ©
- polovica investÃciÃ
smeruje do priemyslu (47,5%). Podiel investÃciÃ do obchodnej činnosti (18,9%)
sa postupne
znižuje najmÃ¤ v prospech investÃciÃ do peňažnÃctva a poisťovnÃctva
(21,6%). Posilnenie
podielu zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu v bankovom sektore pravdepodobne nastane
v dÃ´sledku
privatizÃ¡cie najvÃ¤čšÃch bÃ¡nk, taktiež na pripravovanej privatizÃ¡cii
strategickÃ½ch podnikov
(telekomunikÃ¡cie, vÃ½roba a rozvod elektriny, skladovanie a rozvod plynu, a
pod.) sa zrejme
budÃº vÃ½znamne podieľať zahraničnÃ investori.

4.7. ŠtruktÃºra ekonomiky, vÃ½vozu a dovozu

SÃºčasnÃ¡ štruktÃºra ekonomiky SR je na Ãºrovni stredne vyspelej
industriÃ¡lnej krajiny.
SekundÃ¡rny (priemyselnÃ½) sektor aj po roku 1989 ostÃ¡va nosnÃ½m, znÃžil
sa podiel primÃ¡rneho
(agrÃ¡rneho) sektoru a vzrÃ¡stol vÃ½znam terciÃ¡rneho sektoru (služby). Podľa
vytvÃ¡rania pridanej
hodnoty v jednotlivÃ½ch sektoroch (World Development Indicators 2000) v
roku 1998 v SR
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pripadalo 4% HDP na primÃ¡rny sektor, 32% na sekundÃ¡rny sektor a 64% na

terciÃ¡rny sektor.
V USA v tom istom roku bolo vytvorenÃ½ch 2% HDP v primÃ¡rnom sektore,
26% v
priemyselnom sektore a 72 % v terciÃ¡rnom sektore. V skupine vysoko
rozvinutÃ½ch krajÃn bolo
priemerne 2% HDP vytvorenÃ© v primÃ¡rnom sektore, 33% v sekundÃ¡rnom
sektore a 65 %
v terciÃ¡rnom sektore. Hoci tÃ½mito relatÃvnymi čÃslami sa SR približuje
vyspelÃ½m štÃ¡tom sveta,
takÃ©to porovnanie poskytuje pomerne skreslenÃ½ obraz stavu ekonomiky
Slovenska. UvedenÃ©
štatistickÃ© Ãºdaje nezachycujÃº naprÃklad diverzifikÃ¡ciu sektoru služieb - vo
vyspelÃ½ch
krajinÃ¡ch sa postupne vyčleňujÃº novovznikajÃºce štruktÃºry informačnej
ekonomiky, digitÃ¡lnej
ekonomiky a elektronickÃ©ho obchodovania, na Slovensku však tento trend
nebol zachytenÃ½ a
makroštruktÃºra ekonomiky po roku 1990 bola upravovanÃ¡ na zÃ¡klade
centrÃ¡lnych rozhodnutÃ.
VÃ½sledkom je sÃce kvantitatÃvny rast sektoru služieb, avšak jeho
nedostatočnÃ½ kvalitatÃvny
rozvoj a prepojenie na informačnÃ© technolÃ³gie.
Doterajšie zmeny štruktÃºry slovenskej ekonomiky sa ukÃ¡zali ako neefektÃvne
– ich
vÃ½sledkom sÃº štrukturÃ¡lne deformÃ¡cie (nevyhovujÃºca štruktÃºra najmÃ¤
sekundÃ¡rneho
a terciÃ¡rneho sektoru), ktorÃ© prerastajÃº do štrukturÃ¡lnej nezamestnanosti,
nÃzkej vÃ½konnosti a
produktivity ekonomiky. NevhodnÃ¡ štruktÃºra industriÃ¡lneho sektoru je
vÃ½sledkom
preferovania odvetvÃ ťažkÃ©ho priemyslu v obdobÃ socializmu, nevyhovujÃºca
štruktÃºra sektoru
služieb spočÃva v poddimenzovanosti novovznikajÃºcich sektorov spojenÃ½ch
s modernÃ½mi
informačnÃ½mi technolÃ³giami a naopak v dominancii tradičnÃ½ch odvetvÃ,
ktorÃ© nie sÃº spojenÃ©
s informačnÃ½mi technolÃ³giami (čo je zasa vÃ½sledkom centrÃ¡lnych
zÃ¡sahov do štruktÃºry
ekonomiky v obdobÃ rokov 1990 až 2000).
Na nepriaznivÃ© postavenie SR vo svetovej ekonomike vplÃ½va aj
zaostÃ¡vanie za vyspelÃ½mi
krajinami sveta v informatizÃ¡cii. Nezachytenie trendov vÃ½voja spojenÃ½ch s
rozvojom
internetu a digitalizÃ¡ciou ekonomiky mÃ´že dlhodobo negatÃvne ovplyvňovať
budÃºci vÃ½voj
slovenskej ekonomiky a mÃ´že sa stať vÃ½znamnou prekÃ¡žkou na ceste k
presmerovaniu
slovenskej ekonomiky smerom k modernej postindustriÃ¡lnej ekonomike, ktorÃ¡
je v sÃºlade
s princÃpmi TUR. Ekonomika SR stÃ¡le ostÃ¡va organizovanÃ¡ v podobe
klasickÃ½ch
industriÃ¡lnych hierarchiÃ, čo možno z hľadiska potreby prechodu k TUR

považovať za
vÃ½znamnÃ© negatÃvum (ťažisko presmerovania svetovej ekonomiky sa
presÃºva smerom
k sieťovÃ½m organizačnÃ½m formÃ¡m). SR nie je v sÃºčasnosti schopnÃ© z
dÃ´vodov organizačnej a
štrukturÃ¡lnej nekompatibility napojiť sa na siete svetovej ekonomiky.
NepriaznivÃ¡ štruktÃºra slovenskej ekonomiky je zreteľnÃ¡ aj na zÃ¡klade
niektorÃ½ch Ãºdajov
obchodnej bilancie.
Na strane vÃ½vozu tvoria (napriek určitÃ½m posunom) vÃ½znamnÃº časť
produkty na nižšej
Ãºrovni spracovania a využitia modernÃ½ch technolÃ³giÃ, s nižšou pridanou
hodnotou. Podľa
Ãºčelu použitia ide o vÃ½robky krÃ¡tkodobej spotreby a produkty určenÃ© do
vÃ½robnej spotreby
ako suroviny, materiÃ¡ly či polotovary. Konkurencieschopnosť tÃ½chto
produktov je otÃ¡zna
najmÃ¤ vzhľadom na vÃ½raznÃ© kolÃsanie cien surovÃn. SlovenskÃ½ export
je dnes do značnej
miery zÃ¡vislÃ½ na tÃ½ch istÃ½ch vÃ½robkoch ako pred rokom 1989.
Slovensko sa doposiaľ na
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zahraničnÃ½ch trhoch najviac presadzuje vÃ½robkami pracovne a kapitÃ¡lovo
nÃ¡ročnÃ½mi, resp.
produktmi tradičnÃ½ch odvetvÃ. Podiel takÃ½chto vÃ½robkov na celkovom
vÃ½voze
spracovateľskÃ©ho priemyslu predstavuje 50% - avšak pri dovoze je to len
27%.
Rast vÃ½vozu v porovnanÃ rokov 1998/1999 o 11,8% je predovšetkÃ½m
vÃ½sledkom
pozitÃvneho vÃ½voja vÃ½vozu v komoditÃ¡ch strojÃ¡rskeho priemyslu, z toho
najmÃ¤ motorovÃ½ch
vozidiel a prÃvesov. Tiež vzrÃ¡stol vÃ½voz komodÃt elektrotechnickÃ©ho
priemyslu, textilnÃ©ho a
odevnÃ©ho priemyslu, drevospracujÃºceho a nÃ¡bytkÃ¡rskeho priemyslu a
celulÃ³z - papierenskÃ©ho
priemyslu, čo znamenÃ¡ vÃ½voz komodÃt s vyššou pridanou hodnotou. Na
druhej strane najvÃ¤čšÃ
prepad vÃ½vozu zaznamenal hutnÃcky priemysel.
Na druhej strane sa do SR najviac dovÃ¡ža produkcia modernÃ½ch odvetvÃ v
podobe
tovarov dlhodobej spotreby a investičnÃ½ch tovarov (44% dovozu), pričom
podiel takÃ½chto
produktov na vÃ½voze je len 34%. NajvÃ¤čšÃ prÃrastok dovozu v roku 1999
zaznamenal
chemickÃ½ priemysel, naopak, najvÃ¤čšÃ pokles dovozu strojÃ¡rsky priemysel.
K celkovÃ©mu zlepšeniu obchodnÃ©ho deficitu slovenskÃ©ho zahraničnÃ©ho
obchodu najviac
prispel vÃ½voj v strojÃ¡rskom priemysle, keď v roku 1999 bolo saldo aktÃvne
vo vÃ½ške 2,1 mld.
Sk (v roku 1998 pasÃvum 25,0 mld. Sk). ZvÃ½šenie aktÃvneho salda bolo

dosiahnutÃ© v
drevÃ¡rskom a nÃ¡bytkÃ¡rskom priemysle, celulÃ³zo - papierenskom priemysle.
K miernemu
zvÃ½šeniu aktÃvneho salda došlo aj v odvetvÃ stavebnÃctva. AktÃvne saldo
hutnÃckeho priemyslu
zaznamenalo nepatrnÃ½ pokles. K prehĺbeniu pasÃvneho salda došlo v oblasti
chemickÃ©ho a
farmaceutickÃ©ho priemyslu a k jeho zmierneniu v oblasti
elektrotechnickÃ©ho priemyslu. V
obchode s agroproduktami sa stabilizovalo saldo zahraničnÃ©ho obchodu na
Ãºrovni deficitu
podobne ako v roku 1998 - vo vÃ½ške 15,2 mld. Sk.
V tabuľke č.21 je pre porovnanie uvedenÃ¡ štruktÃºra obchodnej bilancie SR a
hospodÃ¡rsky
vyspelÃ½ch krajÃn EÃš. Z Ãºdajov jednoznačne vyplÃ½va pozitÃvne saldo
slovenskej ekonomiky
(prevaha vÃ½vozu) pracovne a kapitÃ¡lovo nÃ¡ročnÃ½ch produktov,
polovÃ½robkov, tovarov
krÃ¡tkodobej spotreby a produktov tradičnÃ½ch odvetvÃ a naopak negatÃvne
saldo (prevaha
dovozu) produktov nÃ¡ročnÃ½ch na vedu a vÃ½skum, tovarov dlhodobej
spotreby, investičnÃ½ch
a komponentnÃ½ch vÃ½robkov.
Tab.č. 21 - Konkurencieschopnosť skupÃn vÃ½rob podľa vybranÃ½ch
ukazovateľov
Skupina vÃ½rob Saldo obchodnej
bilancie/pridanÃ¡
hodnota
Koeficient
pokrytia dovozu
vÃ½vozom
RelatÃvna
komparatÃvna
vÃ½hoda
SR MHVEK SR MHVEK SR MHVEK
pracovne nÃ¡ročnÃ© +64,1 -21,7 1,39 0,77 54,1 -31,4
kapitÃ¡lovo nÃ¡ročnÃ© +95,7 +1,9 0,95 1,03 16,5 -33,1
nÃ¡ročnÃ© na vedu a vÃ½skum -136,7 -28,6 0,57 0,94 -34,1 -11,0
tradičnÃ© odvetvia +107,8 -9,8 1,74 0,88 76,8 -17,4
modernÃ© odvetvia -201,6 -34,2 0,58 0,96 -33,2 -9,2
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tovary krÃ¡tkodobej spotreby +82,9 +1,9 1,63 0,95 70 -9,9
polovÃ½robky +123,2 -16,8 1,64 0,84 71 -22,5
tovary dlhodobej spotreby -18 -9,2 0,71 0,95 -12,8 -10,2
InvestičnÃ© a komponentnÃ©
vÃ½robky
-142,8 -14,7 0,57 0,93 -35,7 -12,3
Zdroj: Ãšstav svetovej ekonomiky SAV
VÃ¤čšina slovenskÃ½ch vÃ½robkov sa v medzinÃ¡rodnom obchode presadzuje
v podstate iba
vďaka cenovej konkurencieschopnosti - priemysel SR musÃ vyvÃ¡žať objemovo

viac na
pokrytie dovozu ako krajiny, z ktorÃ½ch sa dovÃ¡žajÃº vÃ½robky
spracovateľskÃ©ho priemyslu.
NepriaznivÃ© trendy vÃ½voja vÃ½vozu pokračovali aj v roku 1999. Na strane
dovozu ostala SR
naďalej zÃ¡vislÃ¡ na dodÃ¡vkach strategickÃ½ch surovÃn (najmÃ¤ ropy a
zemnÃ©ho plynu)
z Ruska, pričom sa nepodarilo realizovať ani čiastočnÃº diverzifikÃ¡ciu.
Zaostalosť
použÃvanÃ½ch technolÃ³giÃ navyše spÃ´sobuje pretrvÃ¡vajÃºcu vysokÃº
surovinovÃº nÃ¡ročnosť
domÃ¡cej vÃ½roby, čo konzervuje existujÃºcu komoditnÃº štruktÃºru vÃ½vozu.
Vzhľadom na
relatÃvne nÃzky podiel domÃ¡cej finÃ¡lnej produkcie vÃ½znamnÃ½ podiel
dovozu pri existujÃºcom
stupni liberalizÃ¡cie a domÃ¡ceho dopytu tvoria vÃ½robky dlhodobej spotreby s
vysokÃ½m
podielom pridanej hodnoty, založenÃ© na použitÃ modernÃ½ch technolÃ³giÃ.
Do SR sa
predovšetkÃ½m dovÃ¡žali stroje, prÃstroje a elektrickÃ© zariadenia, vozidlÃ¡ a
ostatnÃ© dopravnÃ©
prostriedky.

4.8. HlavnÃ© odvetvia hospodÃ¡rstva

4.8.1. PoľnohospodÃ¡rstvo
PoľnohospodÃ¡rstvo mÃ¡ vo vÃ¤čšine krajÃn sveta vÃ½znamnÃº Ãºlohu vo
fungovanÃ ekonomiky,
pričom jeho podiel na celkovej produkcii HDP, zamestnanosti, jeho
konkurencieschopnosť a
vÃ½konnosť ukazujÃº na celkovÃ½ stupeň rozvoja ekonomiky. Vo vzťahu k TUR
poľnohospodÃ¡rstvo mÃ¡ špecifickÃ½ charakter - TUR predpokladÃ¡ obnovenie
vÃ½znamu
poľnohospodÃ¡rstva, ktorÃ© by malo spolu s rozšÃrenÃm sektoru služieb a
informačnej
ekonomiky v postindustriÃ¡lnej etape spoločnosti nahradiť dominanciu
industriÃ¡lneho sektoru
v predchÃ¡dzajÃºcej etape vÃ½voja.
PoľnohospodÃ¡rstvo SR počas desiatich rokoch ekonomickej reformy v rokoch
1990-99
bolo vystavenÃ© na jednej strane tlaku trhovÃ½ch sÃl smerom k vyššej efektÃvnosti, vÃ½konnosti a
prispÃ´sobeniu sa trhovÃ©mu prostrediu, na druhej strane bol jeho rozvoj
obmedzovanÃ½
reštriktÃvnou ekonomickou politikou a politikou makroekonomickej
stabilizÃ¡cie, ktorÃ© brÃ¡nili
jeho reštrukturalizÃ¡ciÃ, vybaveniu modernÃ½mi technolÃ³giami a prechodu na
progresÃvne
organizačnÃ© formy. TÃ¡to politika sa vo vysokej miere podieľa na
konzervovanÃ zastaralÃ½ch
organizačnÃ½ch foriem, nÃzkej produktivite prÃ¡ce a nÃzkej
konkurencieschopnosti
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poľnohospodÃ¡rstva SR. Vzhľadom na sÃºčasnÃº vÃ½konnostnÃº Ãºroveň a
pokračujÃºcu
makroekonomickÃº reštrikciu bude poľnohospodÃ¡rstvo SR problÃ©movÃ½m
sektorom
integračnÃ½ch snÃ¡h Slovenska, ale na druhej strane aj rozvojovou šancou v
prÃpade
presmerovania slovenskej ekonomiky na trajektÃ³riu TUR.
Približne 1% HDP hospodÃ¡rstva bolo v roku 1998 produkovanÃ© v
poľnohospodÃ¡rstve pri
zamestnanosti 1,22% zamestnanÃ½ch z celkovÃ©ho počtu pracovnÃkov
nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva.
Charakterizuje to nÃzku Ãºroveň reštrukturalizÃ¡cie a neefektÃvnu
technologickÃº
vybavenosť odvetvia, ale i neocenenie mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ
poľnohospodÃ¡rstva.
SkutočnÃ½ počet obyvateľov pracujÃºcich v poľnohospodÃ¡rstve je však oveľa
vyššÃ – pre
vidiecke Ãºzemie Slovenska je dodnes typickÃ¡ vysokÃ¡ miera
samozÃ¡sobiteľstva
poľnohospodÃ¡rskymi produktmi.
PoľnohospodÃ¡rstvo však nemÃ´že v produktivite konkurovať ostatnÃ½m
odvetviam,
podieľajÃºcim sa na tvorbe pridanej hodnoty. HrubÃ¡ poľnohospodÃ¡rska
produkcia sa v obdobÃ
rokov 1990–1997 znÃžila o 29,1% (v stÃ¡lych cenÃ¡ch roka 1995). Na tomto
poklese sa vÃ¤čšou
mierou podieľala hrubÃ¡ rastlinnÃ¡ produkcia (pokles o 33, 2%) ako
hrubÃ¡ živočÃšna produkcia
(znÃženie o 25,9%). V tomto vÃ½voji možno rozlišovať dve fÃ¡zy. PrudkÃ½
pokles v prvÃ½ch
rokoch transformÃ¡cie dosiahol najnižšÃ bod v roku 1993. Po tomto roku sa
začal mierny,
avšak kolÃsavÃ½ rast.
RastlinnÃ¡ vÃ½roba bola počas celÃ©ho doterajšieho priebehu reformy
ziskovÃ¡,
s medziročnÃ½m kolÃsanÃm, spÃ´sobenÃ½m najmÃ¤ klimatickÃ½mi vplyvmi.
Udržiavanie relatÃvne
vysokej rentability trhovÃ½ch plodÃn (pšenica, jačmeň, kukurica a
cukrovÃ¡ repa) umožňoval
cenovÃ½ rast, ktorÃ½ osciloval okolo hodnÃ´t nÃ¡kladovÃ©ho rastu, v
niektorÃ½ch prÃpadoch ho
predbiehal. VÃ¤čšinou stratovÃ½mi plodinami boli repka a zemiaky. V
priaznivÃ½ch vÃ½robnÃ½ch
podmienkach je rentabilita pri vyššej intenzite vkladov (vyššÃch
jednotkovÃ½ch nÃ¡kladoch)
podstatne vyššia ako v nepriaznivÃ½ch vÃ½robnÃ½ch podmienkach. Pri
približne trojnÃ¡sobne
vyššÃch nÃ¡kladoch sa dosahuje takmer šesťnÃ¡sobne vyššia rentabilita.
Rentabilita rastlinnej
vÃ½roby sa oproti roku 1990 zvÃ½šila (s dotÃ¡ciami i bez dotÃ¡ciÃ).
V živočÃšnej vÃ½robe v celom obdobÃ prevlÃ¡dala stratovosť. ObzvlÃ¡šť bola
hlbokÃ¡

v rokoch 1991-1993. VÃ½roba mlieka, ktorej ekonomika po roku 1994 sa začala
zotavovať
pod kombinovanÃ½m pÃ´sobenÃm cenovej stabilizÃ¡cie a dotačnej politiky,
dosiahla v roku
1997 rentabilitu 7% (s dotÃ¡ciami). Bez dotÃ¡ciÃ bola v roku 1998 strata na liter
mlieka
približne 1,10 Sk. VÃ½krm hovÃ¤dzieho mÃ¤sa je naďalej stratovÃ½ i s
dotÃ¡ciami. Ekonomika
vÃ½krmu ošÃpanÃ½ch sa v poslednÃ½ch rokoch mierne zlepšila, bez dotÃ¡ciÃ
je však naďalej
stratovÃ¡. KÃ½m rastlinnÃ¡ vÃ½roba zvlÃ¡dla adaptÃ¡ciu na trhovÃ©
podmienky, využÃvajÃºc svoje
štrukturÃ¡lne vÃ½hody, v živočÃšnej vÃ½robe tento postup nebol možnÃ½, a
to zrejme pre prÃliš
veľkÃº neefektÃvnosť transformÃ¡cie vstupov, obmedzenÃº mobilitu
vÃ½robnÃ½ch faktorov
a nedostatok trhovÃ½ch podnetov, vyplÃ½vajÃºcich z makroekonomickÃ½ch
pomerov
transformujÃºcej sa ekonomiky.
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V poľnohospodÃ¡rskej politike po roku 1990 možno rozlišovať niekoľko etÃ¡p.
PrvÃ¡ etapa
(1990-1993) v nadvÃ¤znosti na prijatÃ½ scenÃ¡r ekonomickej reformy mala za
cieľ vytvoriť
trhovo orientovanÃ½ a efektÃvny poľnohospodÃ¡rsky sektor, ktorÃ½ by bol
schopnÃ½ obstÃ¡ť
i v medzinÃ¡rodnej konkurencii. VÃ½sledkom bolo prispÃ´sobenie
poľnohospodÃ¡rskej produkcie
aktuÃ¡lnemu dopytu, avšak nedostavil sa očakÃ¡vanÃ½ obrat v efektÃvnosti
a konkurencieschopnosti produkcie. PrÃčin bolo niekoľko. NajdÃ´ležitejšou sa
javÃ prÃlišnÃ¡
rozpočtovÃ¡ reštrikcia, ktorÃ¡ viedla k okamžitej redukcii intenzity vÃ½roby a
znÃženÃ©mu
využitiu investovanÃ©ho fixnÃ©ho kapitÃ¡lu. V dÃ´sledku liberalizÃ¡cie
podnikania,
poľnohospodÃ¡rske podniky prišli vÃ¤čšinou aj o nepoľnohospodÃ¡rske zdroje
prÃjmov.
Ďalšia etapa agrÃ¡rnej politiky sa zamerala na stabilizÃ¡ciu podmienok v
sektore. Jej
explicitne formulovanÃ© ciele boli odvodenÃ© od tradičnÃ½ch cieľov
agrÃ¡rnych politÃk
v zÃ¡padoeurÃ³pskych krajinÃ¡ch, zameranÃ½ch na ochranu a plošnÃº podporu
poľnohospodÃ¡rstva
a sprevÃ¡dzanÃ½ch masÃvnymi transfermi od spotrebiteľov a daňovÃ½ch
poplatnÃkov. Bolo
urobenÃ½ch niekoľko pragmatickÃ½ch riešenÃ, ktorÃ© prispeli k stabilizÃ¡cii
odbytovÃ½ch
podmienok prvovÃ½robcov, ako aj k zmierňovaniu nedostatku likvidity. Od roku
1994 sa
zvyšovali plošnÃ© priame platby na podporu nÃ¡kupu prevÃ¡dzkovÃ½ch
vstupov a investičnÃ©

dotÃ¡cie na nÃ¡kup strojov a prispeli k oživeniu investovania, ako aj k rastu cien
vstupov.
K polroku 1999 pracovala v poľnohospodÃ¡rstve asi štvrtina osÃ´b zo stavu z
roka 1989.
PoľnohospodÃ¡rstvo bolo v roku 1998 typickÃ© i relatÃvne vysokÃ½m
hromadnÃ½m prepÃºšťanÃm v štruktÃºre odvetvÃ sa poľnohospodÃ¡rstvo svojÃm tempom znižovania
zamestnanosti stÃ¡le držÃ
na prvom mieste. PrÃčinou tÃ½chto depresÃvnych zmien agrÃ¡rnej
zamestnanosti je nielen
hlbokÃ¡ ekonomickÃ¡ recesia tohto odvetvia (za I. polrok vyprodukovalo
poľnohospodÃ¡rstvo
stratu -1457 mil. Sk), ale aj pokles podielu kapitÃ¡lovo nÃ¡ročnej živej prÃ¡ce a
vÃ½raznÃ½ tlak na
racionÃ¡lne využÃvanie pracovnej sily, ktorÃ½ sa prejavuje zvÃ½šenÃ½m
vÃ½skytom sezÃ³nneho
zamestnÃ¡vania.
PoľnohospodÃ¡rstvo SR bude hrať vÃ½znamnÃº Ãºlohu v prechode na
trajektÃ³riu TUR, čo bude
spojenÃ© so schopnosťou efektÃvne využÃvať a ekonomicky zhodnotiť prÃrodnÃ© zdroje.
Slovensko je sebestačnÃ© vo vÃ½znamnom počte agropotravinÃ¡rskych
komodÃt a od roku 1993
sa miera sebestačnosti zvyšovala. DomÃ¡ca vÃ½roba v roku 1997 nepokryla
spotrebu zemiakov,
ovocia, bravčovÃ©ho a hydinovÃ©ho mÃ¤sa a niektorÃ½ch potravinÃ¡rskych
tovarov (mÃ¤so, zabitÃ¡
hydina, maslo, syry, jedlÃ© rastlinnÃ© tuky a oleje, konzumnÃ© egalizovanÃ©
mlieko, pšeničnÃ¡
mÃºka, pivo, vÃno a liehoviny). Pri plnom využitÃ produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu
Slovensko mÃ¡
predpoklady na plnÃ© krytie aj vyššej ako sÃºčasnej domÃ¡cej spotreby
agropotravinÃ¡rskych
tovarov vyrÃ¡banÃ½ch na bÃ¡ze poľnohospodÃ¡rskej produkcie mierneho
podnebnÃ©ho pÃ¡sma.
NasledovnÃ¡ etapa agrÃ¡rnej politiky, ktorej Ãºlohou je prÃprava sektora na
budÃºci vstup na
jednotnÃ½ trh EÃš sa sÃºstredÃ na dÃ´slednÃº reštrukturalizÃ¡ciu mikrosfÃ©ry
(vrÃ¡tane vlastnÃckej
konsolidÃ¡cie) a lepšej alokÃ¡cie vÃ½roby v sÃºlade s vÃ½robnÃ½mi
podmienkami selektÃvnou
podporou jednotlivÃ½ch produkčnÃ½ch a regionÃ¡lnych segmentov
prvovÃ½roby.
www.environet.sk Strana 43 z 88

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – II. časť
PoľnohospodÃ¡rska pÃ´da nachÃ¡dzajÃºca sa v lepšÃch prÃrodnÃ½ch
podmienkach by mala byť
viac ako doteraz všestrannejšie využÃvanÃ¡ na rastlinnÃº vÃ½robu (pri
zachovanÃ primeranej
koncentrÃ¡cie chovu hospodÃ¡rskych zvierat). DotÃ¡cie na zmiernenie negatÃvnych dopadov
v horšÃch prÃrodnÃ½ch podmienkach na vÃ½sledky vÃ½roby sa poskytujÃº

viacÃºčelovo - sleduje sa
nimi podpora vÃ½roby na takom stupni intenzity, ktorÃ¡ umožnÃ udržanie
kultÃºrneho rÃ¡zu
krajiny. Potvrdzuje sa, že sÃºčasnÃ© dotačnÃ© sadzby na 1 ha neumožňujÃº
vytvÃ¡rať dostatočnÃ©
zdroje pre rozvoj diverzifikÃ¡cie ekonomickÃ½ch aktivÃt za Ãºčelom lepšieho
využitia
a spracovania miestnych surovinovÃ½ch zdrojov, vytvÃ¡ranie novÃ½ch
pracovnÃ½ch prÃležitostÃ, za
Ãºčelom zlepšenia sociÃ¡lneho postavenia a udržania ľudÃ na vidieku, ochrany
prÃrody a zdrojov
pitnej vody atď. Na rozvoj tÃ½chto činnostÃ je potrebnÃ© zapojiť aj inÃ©,
najmÃ¤ vonkajšie zdroje,
pričom na podpore tohto rozvoja by sa mali podieľať aj inÃ© rezorty - MŽP SR,
MPSVR SR a
MK SR.
Model agrÃ¡rnej politiky, ktorÃ½ si klÃ¡dol za cieľ zachovať poľnohospodÃ¡rsku
vÃ½robu aj
v horšÃch prÃrodnÃ½ch podmienkach, nebol ÃºspešnÃ½. PoľnohospodÃ¡rska
vÃ½roba sa sÃce
zachovala, ale je stratovÃ¡ a tÃ½m sa zhoršuje celkovÃ½ efekt
poľnohospodÃ¡rskej vÃ½roby
v celoslovenskom priemere. Nepodarila sa ani
predpokladanÃ¡ reštrukturalizÃ¡cia v prospech
živočÃšnej vÃ½roby. V tÃ½chto oblastiach sa udržiava
stratovÃ¡ poľnohospodÃ¡rska vÃ½roba za cenu
3,5 mld. ročnÃ½ch subvenciÃ z prÃjmov daňovÃ½ch poplatnÃkov. Prioritou
poľnohospodÃ¡rstva
v tÃ½chto oblastiach by mal byť najmÃ¤ rozvoj tradičnÃ½ch foriem
poľnohospodÃ¡rstva,
alternatÃvneho (tzv. ekologickÃ©ho) poľnohospodÃ¡rstva a podpora
mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ
krajiny.
ReštrukturalizÃ¡cia využÃvania pÃ´dneho fondu by nemala byť motivovanÃ¡ len
zmenami
politicko-ekonomickÃ½ch podmienok, resp. vlastnÃckych a užÃvateľskÃ½ch
vzťahov.
Z komplexnÃ©ho hľadiska by to mal byť permanentnÃ½ proces vytvÃ¡rania
podmienok pre
harmonizÃ¡ciu a stabilizÃ¡ciu vzťahov medzi vlastnosťami prostredia a
požiadavkami človeka
v zÃ¡ujme trvalo udržateľnÃ©ho využÃvania produkčnej schopnosti pÃ´d a
zdrojov krajiny. Takto
chÃ¡panÃ© ciele a postupy reštrukturalizÃ¡cie využÃvania pÃ´dy sÃº už dnes v
popredÃ zÃ¡ujmu vo
vyspelÃ½ch štÃ¡toch (sustainable land use planning) - to je vÃ½zvou aj pre SR.
♦ PotenciÃ¡l produkčnÃ½ch, ekologickÃ½ch a environmentÃ¡lnych funkciÃ pÃ
´dy, lesa a vody je v
sÃºčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamenÃ¡, že kvantita a kvalita prÃrodnÃ½ch zdrojov
musia byť starostlivo chrÃ¡nenÃ© a nesmÃº sa pripustiť ich citeľnÃ© zmeny.

Naopak potrebnÃ©
sÃº opatrenia (odbornÃ©, prÃ¡vne, podpornÃ©) umožňujÃºce nielen trvalÃº
udržateľnosť
všetkÃ½ch funkciÃ pÃ´dy, lesa a vody, ale v mnohÃ½ch oblastiach aj ich
rozšÃrenÃº reprodukciu.
Človek svojou činnosťou preukÃ¡zal schopnosť pozitÃvne ovplyvňovať pÃ´du,
vodu, les, ale
sÃºčasne aj zlyhal pri ochrane a zveľaďovanÃ. PrednostnÃ½m zÃ¡berom
kvalitnÃ½ch ornÃ½ch pÃ´d
vÃ½razne znÃžil celkovÃ½ produkčnÃ½ potenciÃ¡l našich pÃ´d. Treba
konštatovať, že tento trend sa
v poslednÃ½ch rokoch takmer zastavil a vÃ½mera našich pÃ´d sa relatÃvne
stabilizovala.
PriemyselnÃ¡ vÃ½roba, ale čiastočne aj agrochemikÃ¡lie a agromelioranty
dokÃ¡zali znečistiť
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značnÃº časť pÃ´dneho fondu. NesprÃ¡vnym hospodÃ¡renÃm vodnÃ¡ erÃ³zia
ohrozuje takmer 40 %
ornÃ½ch pÃ´d. Naďalej pretrvÃ¡vajÃº niektorÃ© nepriaznivÃ© vplyvy na
Ãºrodnosť pÃ´dy - erÃ³zia,
kontaminÃ¡cia pÃ´dy, podzemnÃ½ch vÃ´d, okysľovania pÃ´dy. Okysľovanie pÃ
´d mÃ¡ nepriaznivÃ©
Ãºčinky na chemizmus pÃ´d a živÃn, a znižuje Ãºrodnosť pÃ´d. Starostlivosť o
poškodenÃ© pÃ´dy
a zlepšovanie Ãºrodnosti pÃ´d by mali byť v centre pozornosti ako existenčnÃ½
zÃ¡ujem
o neobnoviteľnÃ© prÃrodnÃ© zdroje.
SÃºčasnÃ¡ štruktÃºra poľnohospodÃ¡rskej vÃ½roby je celoplošne
orientovanÃ¡ na využÃvanie
intenzifikačnÃ½ch faktorov. PrirodzenÃ© štruktÃºry kultÃºr, dotvorenÃ© v
minulosti generÃ¡ciami
roľnÃkov pod tlakom fungujÃºceho trhovÃ©ho prostredia, boli v obdobÃ
direktÃvneho systÃ©mu
riadenia narušenÃ©. RozoranÃ© lÃºky v Ãºdoliach riek a svahovitÃ© pasienky
so slabou vrstvou
ornice oslabili aj mimoprodukčnÃ© funkcie poľnohospodÃ¡rstva. VymedzenÃm
plÃ´ch
absolÃºtnych a alternatÃvnych kultÃºr by malo Ãsť o zefektÃvnenie
produkčnÃ½ch
a pÃ´doochrannÃ½ch funkciÃ poľnohospodÃ¡rstva. Pre rentabilnejšie využÃvanie prÃrodnÃ½ch
podmienok v marginÃ¡lnych oblastiach je perspektÃvne znÃžiť vÃ½meru ornej
pÃ´dy v prospech
trvalÃ½ch trÃ¡vnych porastov, stimulovať chov prežÃºvavcov a zvyšovať podiel
organickÃ©ho
hospodÃ¡renia s obmedzenÃ½mi vstupmi chÃ©mie. Na ÃºrodnÃ½ch rovinÃ¡ch
produkčnÃ½ch oblastÃ
bude popri produkcii mlieka od dojnÃ½ch plemien opodstatnenÃ½ chov
monogastrov (ošÃpanÃ©,
hydina). Rentabilitu a konkurencieschopnosť rastlinnej vÃ½roby prostrednÃctvom znižovania

jednotkovÃ½ch nÃ¡kladov na Ãºroveň svetovÃ½ch cien produkcie – zabezpečÃ
intenzifikÃ¡cia
vstupov pri využÃvanÃ princÃpu znižovania nÃ¡kladov, vÃ½hľadovo aj v
kombinÃ¡cii so systÃ©mom
precÃzneho hospodÃ¡renia.
♦ PoľnohospodÃ¡rstvo mÃ´že vÃ½znamne prispieť k riešeniu problematiky
energetiky
z hľadiska Ãºspornosti a environmentÃ¡lnych sÃºvislostÃ. V rÃ¡mci programu
prestavby a
modernizÃ¡cie vÃ½robno-technickej zÃ¡kladne agropotravinÃ¡rskeho komplexu
mÃ¡ vÃ½znamnÃ©
miesto využÃvanie netradičnÃ½ch zdrojov energie (bionafta, bioplyn, slama,
drevoštiepky) a
obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie (energia slnečnÃ¡, veternÃ¡, vodnÃ¡ a
geotermÃ¡lna). Pri
využitÃ energie z biomasy je potrebnÃ© prihliadať na jej vÃ½znamnÃ© funkcie
v krajine.
StrategickÃ½m zÃ¡ujmom krajiny sÃºvisiacim s poľnohospodÃ¡rstvom je
potravinovÃ¡
bezpečnosť. Pre dosiahnutie stabilnej potravinovej bezpečnosti je dÃ´ležitÃ©
zabezpečenie
technologickÃ©ho rozvoja poľnohospodÃ¡rskej a potravinÃ¡rskej vÃ½roby,
primeranosť cien
vstupov a vÃ½stupov ako aj investovanÃ©ho kapitÃ¡lu a fungujÃºci systÃ©m
nÃ¡kupu a predaja.
JednÃ½m z Ã´smich zÃ¡kladnÃ½ch cieľov poľnohospodÃ¡rskej a potravinovej
politiky Slovenskej
republiky je ”prispÃ´sobenie poľnohospodÃ¡rstva environmentÃ¡lnym
požiadavkÃ¡m na ochranu
pÃ´dy, vÃ´d, ovzdušia a zachovÃ¡vania prÃrodnÃ©ho prostredia, druhovej
rozmanitosti a ochrane
tradičnÃ½ch gÃ©novÃ½ch zdrojov”.
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4.8.2. LesnÃ© hospodÃ¡rstvo
Lesnatosťou krajiny sa Slovensko s hodnotou 40,6% zaraďuje na piate miesto v
EurÃ³pe,
podľa vÃ½mery lesov na obyvateľa (0,37 ha) na desiate miesto. LesnÃ©
hospodÃ¡rstvo
zabezpečuje ekonomickÃº, verejnoprospešnÃº, kultÃºrnu, historickÃº a
sociÃ¡lnu strÃ¡nku
obhospodarovania a využÃvania lesnÃ½ch ekosystÃ©mov. PatrÃ medzi
prvovÃ½robnÃ© odvetvia
zabezpečujÃºce ťažbu a prÃpravu suroviny pre ďalšie spracujÃºce odvetvia
hospodÃ¡rstva. Okrem
toho zabezpečuje a sprostredkÃºva vÃ½robu a poskytovanie internalÃt alebo
externalÃt lesnej
vÃ½roby vo forme verejnoprospešnÃ½ch Ãºžitkov lesa a služieb lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva.
Aj napriek priaznivÃ½m hodnotÃ¡m niektorÃ½ch ukazovateľov
charakterizujÃºcich lesnÃ½ pÃ´dny
fond v rÃ¡mci EurÃ³py je postavenie lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva v ekonomike SR

nepriaznivÃ©.
Potvrdzuje to vÃ¤čšina vybratÃ½ch makroekonomickÃ½ch ukazovateľov
lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva vo
vzťahu k ukazovateľom hospodÃ¡rstva SR. Podiel HDP lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva
sa pohyboval za
časovÃ© obdobie 1990-98 v rozpÃ¤tÃ 0,69-0,97% celkovÃ©ho HDP napriek
tomu, že podiel počtu
pracovnÃkov na celkovom počte pracovnÃkov hospodÃ¡rstva SR je takmer
dvojnÃ¡sobnÃ½ (1,231,49%). ReÃ¡lna hodnota HDP v stÃ¡lych cenÃ¡ch roku 1990 klesala od roku
1990 až do roku
1994, kedy nastal obrat a pozvoľnÃ½ nÃ¡rast jej hodnoty, s malÃ½m poklesom
v roku 1998.
PrÃčinu rozdielneho vÃ½voja HDP lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva a ekonomiky SR
možno zistiť už z
porovnania indexov medziročnÃ©ho rastu HDP v bežnÃ½ch cenÃ¡ch. Zatiaľ čo
index rastu HDP
hospodÃ¡rstva rokov 1998-90 je 2,57, v lesnom hospodÃ¡rstve je to iba 1,82.
Rozdiel vyplÃ½va z
toho, že lesnÃ© hospodÃ¡rstvo je primÃ¡rnym vÃ½robnÃ½m odvetvÃm, v
ktorom je hodnota HDP
tvorenÃ¡ predovšetkÃ½m cenou prÃ¡ce a kapitÃ¡lu produktov realizovanÃ½ch
na trhu. Cena
prÃrodnÃ©ho vÃ½robnÃ©ho faktora (lesnÃ©ho pozemku) je zastÃºpenÃ¡ v
HDP pomerne nÃzkou až
nepatrnou čiastkou Ãºroku z hodnoty lesnÃ©ho pozemku, vzhľadom na
nerozvinutÃ½ trh tÃ½chto
komodÃt a prevahu ponuky nad dopytom nielen na Slovensku, ale vo
všetkÃ½ch
transformujÃºcich sa štÃ¡toch a v celoeurÃ³pskom priestore, kde je relatÃvny
prebytok ponuky
dreva a vÃ½robkov z dreva. Svoj podiel na tom mÃ¡ aj zaostÃ¡vanie priemernej
kvality produktov
drevospracujÃºceho priemyslu v SR, ktorÃ© majÃº prÃčinu v zlom technickom
vybavenÃ, ale aj v
ľudskej nedÃ´slednosti a zlej technologickej disciplÃne. Od zhodnotenia
vÃ½robkov z dreva
zÃ¡visÃ nielen ohodnotenie ľudskej prÃ¡ce v tomto odvetvÃ, ale aj cena
sortimentov dreva a
vÃ½nosu z lesa. V hodnote HDP nie sÃº naviac započÃtanÃ© Ãºžitky internalÃt
a externalÃt lesnej
vÃ½roby a činnosti majÃºce z hľadiska ich spotreby v odvetvÃ lesnÃctva
verejnoprospešnÃ½
charakter. ZnačnÃº časť tÃ½chto Ãºžitkov nedrevnÃ©ho pÃ´vodu a
verejnoprospešnÃ©ho charakteru
realizuje obyvateľstvo v rÃ¡mci osobnej spotreby alebo na trhu, ďalej
podnikateľskÃ© subjekty v
rÃ¡mci ostatnÃ½ch odvetvÃ (poľnohospodÃ¡rstvo, vodnÃ© hospodÃ¡rstvo,
poľovnÃctvo,
hospodÃ¡rstvo, turistika a šport, školstvo ap.). V produktoch a službÃ¡ch
(tovaroch) tÃ½chto
odvetvÃ sa realizuje značnÃ¡ časť Ãºžitkov, ktorÃ© sa vyrobili alebo

sprostredkovali ako
externality lesnej vÃ½roby alebo internality a externality verejnoprospešnÃ½ch
funkciÃ lesa.
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Zo zÃ¡kladnÃ½ch vÃ½robnÃ½ch faktorov v lesnom hospodÃ¡rstve mal
priaznivejšÃ vÃ½voj v obdobÃ
rokov 1990 - 1998 prÃrodnÃ½ vÃ½robnÃ½ faktor. VÃ½robnÃ½ faktor kapitÃ¡lu
sa vyvÃjal za uvedenÃ©
obdobie nepriaznivo. AktÃvny strojovÃ½ vÃ½robnÃ½ kapitÃ¡l vykazoval
vysokÃ½ stupeň fyzickej i
ekonomickej opotrebovanosti (okolo 70%). V lesnej vÃ½robe sa v dÃ´sledku zlej
finančnej
situÃ¡cie najmÃ¤ staronovÃ½ch vlastnÃkov a držiteľov neštÃ¡tnych lesov
použÃva viac ako 60%
strojov po uplynutÃ doby životnosti. O nÃzkej miere investovania v lesnom
hospodÃ¡rstve
svedčÃ aj vÃ½voj ukazovateľa podielu investÃciÃ v odvetvÃ na investÃciÃ¡ch
hospodÃ¡rstva SR. Ten
poklesol z hodnoty 0,79% v roku 1990 na hodnotu 0,19% v roku 1998, teda
viac ako
štvornÃ¡sobne. O nedostatočnom investovanÃ svedčÃ aj ukazovateľ podielu
investÃciÃ v lesnom
hospodÃ¡rstve na jeho HDP, ktorÃ½ klesol z hodnoty 20,5% v roku 1990 na
hodnotu 11,6% v
roku 1998. PrimeranÃ¡ miera investovania začÃna od 25% podielu investÃciÃ
na vytvorenom
HDP, v lesnom hospodÃ¡rstve nedosahuje však ani polovičnÃº hodnotu spodnej
hranice.
DlhodobÃ© investÃcie do pestovnej činnosti vzrÃ¡stli od roku 1990 do roku
1998 v bežnÃ½ch
cenÃ¡ch o viac ako 110%. Pri ich vyjadrenÃ v stÃ¡lych cenÃ¡ch však došlo k
poklesu hodnoty
tÃ½chto investÃciÃ medzi rokmi 1993 a 1998 okolo 20%. NepriaznivÃº
situÃ¡ciu ekonomickÃ©ho
vÃ½voja v SR dokresľuje podiel špecifickej miery inflÃ¡cie odvetvia a
všeobecnej miery inflÃ¡cie
v SR. Okrem rokov 1991 a 1992, keď sa prakticky realizovala liberalizÃ¡cia cien
dreva a roku
1997, keď priemernÃº cenu speňaženia dreva vylepšil vÃ¤čšÃ objem vÃ½vozu
dreva, bol tento
ukazovateľ vÃ½znamne, až veľmi vÃ½znamne nižšÃ od rovnovÃ¡žnej hodnoty
100%.
Cieľom čerpania zdrojov v procese lesnej vÃ½roby je vÃ½roba dreva a
ostatnÃ½ch tovarovÃ½ch
Ãºžitkov lesa a obnova lesa a jeho verejnoprospešnÃ½ch Ãºžitkov.
LesnÃ¡ vÃ½roba sa v intenzÃvnej
forme realizuje v hospodÃ¡rskych lesoch a s menšÃm obmedzenÃm aj v lesoch
osobitnÃ©ho
určenia, t.j. na vÃ½mere okolo 84% rozlohy lesov. ŠtÃ¡tne organizÃ¡cie ako
sprÃ¡vcovia štÃ¡tneho
lesnÃ©ho majetku a neštÃ¡tneho neodovzdanÃ©ho lesnÃ©ho majetku, resp.

prenajatÃ©ho lesnÃ©ho
majetku obhospodarujÃº okolo 62% lesov. Zvyšok obhospodarujÃº neštÃ¡tne
subjekty. Z celej
vÃ½mery lesov je intenzÃvne a menej intenzÃvne využÃvanÃ¡ zÃ¡soba dreva
okolo 330 mil. m3
dreva každoročnou ťažbou v podiele okolo 1,4% zo zÃ¡soby, t.j. okolo 5,5 mil.
m3. Z tohto
množstva je okolo 55% drevo ihličnatÃ© a zvyšok listnÃ¡čov. RealizÃ¡ciou
rubnej (obnovnej
ťažby sa ročne odkrÃ½va okolo 7 tis. ha plochy lesa (holiny po ťažbe), ktorÃº
treba zalesniť do 2
rokov. VÃ½chova lesnÃ½ch porastov sa uskutočňuje formou predrubnej ťažby
na ploche ročne
okolo 80 tis. ha. Z ďalšÃch vÃ½konov a operÃ¡ciÃ lesnej vÃ½roby, kde sa na
voľnÃ½ch plochÃ¡ch
kombinuje prÃrodnÃ½ vÃ½robnÃ½ faktor s faktormi kapitÃ¡lu a prÃ¡ce sÃº
prerezÃ¡vky na ploche okolo
35 tis. ha ročne a obnova lesa (umelÃ¡ a prirodzenÃ¡) na ročnej vÃ½mere okolo
13 tis. ha.
PrÃrodnÃ½ vÃ½robnÃ½ faktor tu vystupuje ako aktÃvny faktor celÃ©ho prÃrodno-vÃ½robnÃ©ho procesu,
aj keď pri hodnotenÃ Ãºžitkov tohto procesu v podmienkach trhu sa zohľadňuje
predovšetkÃ½m
Ãºčasť (vÃ½daje) faktora prÃ¡ce a kapitÃ¡lu. CelkovÃ© nÃ¡klady lesnej
vÃ½roby v bežnÃ½ch cenÃ¡ch
vzrÃ¡stli za obdobie 1990-1998 o 101,8% - z toho materiÃ¡lovÃ© nÃ¡klady
vrÃ¡tane odpisov o 39%,
odpisy aktÃvnych a pasÃvnych vÃ½robnÃ½ch statkov o 40%, osobnÃ©
nÃ¡klady o 72% a mzdovÃ©
nÃ¡klady až o 81,9%. NajnižšÃ nÃ¡rast vykazujÃº materiÃ¡lovÃ© nÃ¡klady
vrÃ¡tane odpisov a odpisy,
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čo je spÃ´sobenÃ© nÃzkou obnovou vÃ½robnÃ©ho kapitÃ¡lu a znÃženÃm
objemov vÃ½konov v rÃ¡mci
lesnej vÃ½roby, i metodikou započÃtavania odpisov do nÃ¡kladov.
DlhodobÃ½m strategickÃ½m cieľom lesnÃctva a jeho hospodÃ¡rskej časti
(lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva) je zachovanie, zveľaďovanie a obhospodarovanie lesov na
dosiahnutie
plnÃ©ho potenciÃ¡lu ich produkčnÃ½ch a verejnoprospešnÃ½ch funkciÃ.
Zabezpečovanie tohto cieľa
v rÃ¡mci koncepčnÃ½ch zÃ¡merov a konkrÃ©tnych krokov lesnÃckej politiky
akceptuje v
dostatočnej miere princÃpy historickÃ©ho lesnÃctva EurÃ³py, ktorÃ½mi sÃº
trvalosť, vyrovnanosť a
rovnomernosť využÃvania Ãºžitkov lesa, ktorÃ© sÃº v podstate zÃ¡kladom
princÃpu TUR. VÃ½mera
lesa zaznamenala v obdobÃ rokov 1990-1998 okrem rokov 1993, 1995 a 1996
prÃrastok v
rozsahu 0,5 - 3,39‰. V uvedenom obdobÃ sa zaznamenal vo všetkÃ½ch
rokoch prÃrastok

zÃ¡sob dreva od 12,05Â‰ do 22,35Â‰.To znamenÃ¡, že znÃženie vÃ½mery v
rokoch 1993 (o 0,31Â‰) a
1995 (o 0,08Â‰) nemalo pozorovateľnÃ½ vplyv na zÃ¡sobu dreva. Ukazovateľ
podielu ročnej ťažby
z celkovej zÃ¡soby dreva sa pohyboval v jednotlivÃ½ch rokoch v rozpÃ¤tÃ 1,131,51%. Jeho
hodnota charakterizuje využÃvanie drevoprodukčnej funkcie našich lesov. Za
predpokladu
normality lesov SR a zohľadnenia vÃ½mery ochrannÃ½ch lesov a lesov s
vyhlÃ¡senÃ½mi
maloplošnÃ½mi chrÃ¡nenÃ½mi Ãºzemiami, by hraničnÃ¡ hodnota koeficientu
podielu ročnej ťažby
na celkovej zÃ¡sobe dreva mohla byť až 1,80. Toto dokumentuje určitÃº rezervu
v
drevoprodukčnom využÃvanÃ lesov SR. Stupeň zabezpečenosti TUR
charakterizuje aj podiel
vÃ½mery ochrannÃ½ch lesov a lesov osobitnÃ©ho určenia, ktorÃ½ v obdobÃ
1990-1999 stÃ¡le rÃ¡stol.
V roku 1998 dosiahli ochrannÃ© lesy podiel 15,30% a lesy osobitnÃ©ho
určenia až 17,80%.
ĎalšÃm ukazovateľom TUR, v ktorom je Slovensko na poprednom mieste v
EurÃ³pe je podiel
vÃ½mery chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ na lesnom pÃ´dnom fonde v SR na
obyvateľa. Hodnota tohto
ukazovateľa klesla v roku 1998 oproti roku 1991 o 0,01, ale nie v dÃ´sledku
znÃženia plochy
chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ, ale prÃrastku obyvateľstva v SR.
Zlepšovanie podmienok v rÃ¡mci obhospodarovania lesov pre zabezpečenie
TUR
charakterizujÃº aj ukazovatele podielu foriem podrastovÃ©ho a
vÃ½berkovÃ©ho hospodÃ¡rskeho
spÃ´sobu. Aj keď vykazujÃº hodnoty tÃ½chto ukazovateľov určitÃ© vÃ½kyvy,
celkovÃ½ pozitÃvny
trend zvyšovania ich podielu je dostatočne preukaznÃ½. V roku 1998 sa
zvÃ½šil podiel
podrastovÃ©ho hospodÃ¡rskeho spÃ´sobu oproti roku 1990 o 284% a
vÃ½berkovÃ©ho
hospodÃ¡rskeho spÃ´sobu o 109%.
VÃ½voj vÃ½mery lesov za poslednÃ½ch 9 rokov signalizoval mierny nÃ¡rast ich
plochy. Naviac
v procese začleňovania SR do EÃš vznikne relatÃvny prebytok
poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d
nevhodnÃ½ch na poľnohospodÃ¡rske využÃvanie - v horizonte do roku 2010 by
mohlo Ãsť o
zalesnenie cca 50 tis. ha tÃ½chto pÃ´d. Ďalšia vÃ½mera cca 250 tis. ha by
mohla byť zalesnenÃ¡ do
roku 2050. Do roku 2010 by sa tak zvÃ½šila lesnatosť oproti roku 1998 o 2% a
do roku 2050 až
o 5%. Predpokladom pozitÃvneho vÃ½voja zÃ¡sob dreva je tendencia ich
vÃ½voja v obdobÃ 19901998. CelkovÃ½ vÃ½voj zÃ¡sob dreva vyplÃ½va predovšetkÃ½m zo
zvÃ¤čšovania vÃ½mery lesov,

vylepšovania vekovej štruktÃºry, zvyšovania zakmenenia, zlepšenia prÃrastkovÃ½ch pomerov,
znižovania poškodenia lesov sÃºborom škodlivÃ½ch činiteľov (predovšetkÃ½m
imisiami a
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znižovanÃm nÃ¡hodnÃ½ch ťažieb). ZmenšenÃm nÃ¡hodnÃ½ch tržieb a strÃ¡t
na prÃrastku dÃ´jde aj k
zvÃ½šeniu priemernej zÃ¡soby dreva na ha vÃ½mery lesov. Podľa programu
rozvoja lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva do roku 2010 by mali ťažbovÃ© možnosti v lesoch SR vzrÃ¡sť z
hodnoty 5,7 mil.
m3 v roku 1999 na 6,1 mil.m3 v roku 2010. To predstavuje ročnÃ½ prÃrastok
predpisu ťažby
okolo 40 tis.m3. Tento vÃ½voj umožňuje priaznivÃ½ nÃ¡rast zÃ¡soby dreva
celkom, ale
predovšetkÃ½m zÃ¡soby dreva rubnÃ½ch porastov. SkutočnÃº vÃ½šku ťažby,
najmÃ¤ jej drevinovÃº,
ale aj sortimentovÃº štruktÃºru mÃ´že ovplyvniť vÃ½ška nÃ¡hodnej ťažby, ale
aj situÃ¡cia na trhu s
drevom v tuzemsku a zahraničÃ. Od roku 1995 vÃ½voj cien dreva na
domÃ¡com trhu stagnuje.
PrognÃ³zy a koncepcie uvažujÃº s nominÃ¡lnym rastom priemernÃ©ho
speňaženia dreva okolo
6%. V podstate už niekoľko rokov dochÃ¡dza k poklesu reÃ¡lneho speňaženia
dreva.
Z vÃ½voja poškodenia lesov, zisťovanÃ©ho monitoringom zdravotnÃ©ho stavu
lesa (od
roku 1987), na zÃ¡klade stupňa defoliÃ¡cie, sa od roku 1997 zaznamenalo jeho
zreteľnÃ©
zlepšovanie. Na celkovom obrate k lepšiemu mÃ¡ vÃ½znamnÃ© znÃženie
domÃ¡cich zdrojov emisiÃ,
ale aj jeho prÃsunu diaľkovÃ½m prenosom zo zahraničia. TÃ¡to skutočnosť mÃ
´že v niektorÃ½ch
regiÃ³noch viesť k tomu, že reÃ¡lne zÃ¡ťaže niektorÃ½ch druhov emisiÃ
prestanÃº pÃ´sobiť
retardačne. Z celkovÃ©ho znižovania poškodzovania lesov, najmÃ¤
antropogÃ©nnymi faktormi,
vyplÃ½va aj predpoklad znižovania nÃ¡hodnÃ½ch ťažieb. TÃ¡to skutočnosť mÃ
´že mať vplyv aj na
znÃženie vÃ½skytu kalamÃt biologickÃ©ho charakteru v dÃ´sledku zlepšenia
odolnostnÃ©ho
potenciÃ¡lu lesov. PrÃrodnÃ© kalamity abiotickÃ©ho charakteru od určitej
hodnoty ich intenzity
zÃ¡visia predovšetkÃ½m na nÃ¡hodnosti vÃ½skytu. OdolnostnÃ½ potenciÃ¡l
lesov odzrkadľujÃºci ich
zdravotnÃ½ stav ovplyvnÃ ich Ãºčinok len nepatrne.
4.8.3. VodnÃ© hospodÃ¡rstvo
VÃ½voj vodnÃ©ho hospodÃ¡rstva v SR bol po roku 1990 vÃ½razne
ovplyvňovanÃ½
uskutočňovanou transformÃ¡ciou ekonomiky SR. VodnÃ© hospodÃ¡rstvo mÃ¡ v
ekonomike SR

vÃ½znamnÃº Ãºlohu danÃº jeho historickÃ½m vÃ½vojom. HospodÃ¡rske prÃnosy vodnÃ©ho
hospodÃ¡rstva plynÃº predovšetkÃ½m z dodÃ¡vok povrchovej vody, pitnej a
Ãºžitkovej vody,
odkanalizovania a čistenia odpadovÃ½ch vÃ´d. Okrem tÃ½chto
hospodÃ¡rskych činnostÃ vykonÃ¡va
ešte rad verejno-prospešnÃ½ch činnostÃ, ktorÃ© majÃº pozitÃvny vplyv na
rozvoj vodnÃ©ho
hospodÃ¡rstva SR, na životnÃº Ãºroveň jej obyvateľov a takisto na stav
životnÃ©ho prostredia.
ŠtÃ¡tne podniky vodnÃ©ho hospodÃ¡rstva v roku 2000 obhospodarovali
hmotnÃ½ a nehmotnÃ½
investičnÃ½ majetok v hodnote 109 562,1 mil. SK, pričom tento vzrÃ¡stol oproti
roku 1990 1,7
krÃ¡t. V sprÃ¡ve podnikov povodÃ bolo v roku 2000 29 334 km riečnej siete, čo
bolo 60%
z celkovej dĺžky riečnej siete Slovenska. V rokoch 1990-1999 sa zvÃ½šil
inštalovanÃ½ vÃ½kon
zariadenÃ s energetickÃ½m využitÃm z 506,7 MW v roku 1990 na 2419,62 MW
t.j. 4,77 krÃ¡t.
CelkovÃ½ ovlÃ¡dateľnÃ½ objem nÃ¡držÃ (1890 mil. m3) sa zvÃ½šil o 798 mil.
m3, čo umožnilo
regulovať prirodzenÃ½ odtok vody z Ãºzemia Slovenska, nadlepšovať prietoky,
ochraňovať
Ãºzemia, zabezpečovať odbery vody a ich energetickÃ© využÃvanie.
OchrannÃ½mi opatreniami sa
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podarilo zabezpečiť ochranu Ãºzemia pred desať a viacročnou vodou o rozlohe
5764 km2.
CelkovÃ¡ dĺžka vodovodnej siete vzrÃ¡stla od roku 1990 o 6474 km, čÃm
dosiahla dĺžku 26
032Âº km. CelkovÃ¡ dĺžka kanalizačnÃ½ch sietÃ vzrÃ¡stla o 1666,1 km na 7040
km (rast o 31%).
DodÃ¡vka spoplatnenej povrchovej vody mÃ¡ na celom ÃºzemÃ Slovenska
klesajÃºci trend v roku 2000 dosiahla objem 392,1 mil.m3, čo predstavuje medziročnÃ½ pokles
o 2,66%.
CelkovÃ½ počet obyvateľov zÃ¡sobovanÃ½ch pitnou vodou z verejnÃ½ch
vodovodov v roku
2000 vzrÃ¡stol na 82,7% obyvateľov z celkovÃ©ho počtu obyvateľov
Slovenska. ŠpecifickÃ¡
spotreba vody v domÃ¡cnostiach v roku 2000 klesla v porovnanÃ s rokom 1990
o 72 l na
obyvateľa za deň, čo je pokles o 36,8%. Počet vodovodov v roku 1999 bol 839,
z toho 231
skupinovÃ½ch vodovodov.
OrganizačnÃ© zmeny vo vodnom hospodÃ¡rstve boli vykonanÃ© integrÃ¡ciou
4 štÃ¡tnych
podnikov povodÃ do jednÃ©ho organizačnÃ©ho celku SlovenskÃ©ho
vodohospodÃ¡rskeho podniku.
TransformačnÃ½ proces štÃ¡tnych podnikov vodÃ¡rnÃ a kanalizÃ¡ciÃ sa začal v

roku 1995.
HlavnÃ½m cieľom je odštÃ¡tnenie majetku vodovodov a kanalizÃ¡ciÃ
vytvorenÃm
vodÃ¡renskÃ½ch spoločnostÃ, ktorÃ½ch podielnikmi budÃº majitelia majetku
(mestÃ¡ a obce).
RealizÃ¡ciu transformačnÃ©ho procesu štÃ¡tnych podnikov vodÃ¡rnÃ a
kanalizÃ¡ciÃ zabezpečuje MP
SR v sÃºlade s vlÃ¡dou prijatom postupe a harmonograme (2001).
HospodÃ¡renie s vodou nadobÃºda začiatkom 21.storočia strategickÃ½
charakter, a to aj
vzhľadom k tomu, že dostupnosť vodnÃ½ch zdrojov vystupuje do popredia ako
jeden
z globÃ¡lnych problÃ©mov ľudstva. Slovensko mÃ¡ v tomto ohľade relatÃvne
priaznivÃº situÃ¡ciu
vzhľadom na možnosti zabezpečiť dostatok vody pre každÃ©ho občana.
Napriek tomu je
potrebnÃ© počÃtať s tÃ½m, že dostupnÃ© množstvÃ¡ vodnÃ½ch zdrojov na
ÃºzemÃ SR sa budÃº
postupne znižovať (sÃºvislosť s globÃ¡lnou zmenou klÃmy).
VodnÃ© hospodÃ¡rstvo na Slovensku je vÃ½razne ovplyvnenÃ© industriÃ¡lnym
obdobÃm vÃ½voja,
a to jednak centralizovanÃ½m riadenÃm, jednak centralizÃ¡ciou vodnÃ½ch
zdrojov. Prechod
k TUR bude vyžadovať vÃ¤čšiu diverzifikÃ¡ciu vodnÃ½ch zdrojov,
decentralizÃ¡ciu riadenia na
Ãºrovni 6 vodÃ¡renskÃ½ch spoločnostÃ a nazeranie na vodu ako na
strategickÃº surovinu a otÃ¡zku
nÃ¡rodnej bezpečnosti. Voda by okrem ekonomickej Ãºlohy mala plniť aj inÃ©
rovnocennÃ© Ãºlohy,
najmÃ¤ vo vzťahu k zabezpečeniu životnÃ©ho štandardu občana. Prechod k
TUR bude tiež
spojenÃ½ s opustenÃm filozofie nutnosti realizovať vÃ½stavbu
veľkokapacitnÃ½ch vodnÃ½ch
zdrojov. VÃ¤čšia pozornosť sa bude venovať všetkÃ½m dostupnÃ½m spÃ
´sobom zabezpečenia
obyvateľstva vodou s prihliadnutÃm na regionÃ¡lne a miestne špecifikÃ¡. Pri
zabezpečovanÃ
TUR sa preferujÃº decentralizovanÃ© prÃstupy, prÃrode blÃzke prÃstupy,
orientÃ¡cia na dÃ´slednÃ©
využÃvanie miestnych zdrojov, redukciu znečistenia prostredia (v tomto prÃpade najmÃ¤
hydrosfÃ©ry), dÃ´slednÃº ochranu zdrojov, racionalizÃ¡ciu narÃ¡bania s nimi a
maximalizÃ¡ciu
Ãºspor, zachovanie druhovej rozmanitosti, ktorÃ¡ sa vÃ½znamnou mierou viaže
prÃ¡ve na
vodomilnÃ© a vlhkomilnÃ© ekosystÃ©my. Ťažisko integrovanÃ½ch
systÃ©mov by malo byť v
kompenzÃ¡cii deficitnÃ½ch oblastÃ (resp. obdobÃ), alebo extrÃ©mov pre prÃpad havarijnÃ½ch situÃ¡ciÃ
a pod. Nemali by však v plnom rozsahu suplovať miestne zdroje. VÃ½znamnou
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charakteristikou by malo byť obmedzenie spotreby, racionalizÃ¡cia
hospodÃ¡renia s vodou v
krajine, pri technologickom využÃvanÃ vodnÃ½ch zdrojov aj pri spotrebe
obyvateľstvom.
4.8.4. Priemysel
SR patrÃ medzi stredne vyspelÃ© priemyselnÃ© krajiny - Slovensko ešte ako
sÃºčasť
Československa sa stalo stredne rozvinutou industriÃ¡lnou krajinou s
rozvinutÃ½m
priemyslom, keď najmÃ¤ po roku 1948 boli nasmerovanÃ© hlavnÃ© investÃcie
prÃ¡ve do
budovania priemyslu. Pred rokom 1989 začal slovenskÃ½ priemysel strÃ¡cať
svoju
konkurencieschopnosť najmÃ¤ v dÃ´sledku nÃzkej produktivity,
ktorÃ¡ dosahovala odhadom
okolo 30 až 40% svetovej produktivity, nÃzkej kvality produkcie, nÃzkej
informatizÃ¡cie a
automatizÃ¡cie priemyselnÃ½ch odvetvÃ ako aj nezachytenia trendov
nastupujÃºcej informačnej
spoločnosti. Špecifikom priemyslu SR bol vysokÃ½ podiel zbrojÃ¡rskeho
priemyslu a orientÃ¡cia
na vÃ½chodnÃ© trhy.
Po odštartovanÃ reforiem v roku 1990 došlo k prudkÃ©mu znÃženiu
priemyselnej
produkcie v dÃ´sledku straty vÃ½chodnÃ½ch trhov, nÃzkej
konkurencieschopnosti produkcie a
tiež odstavenia vÃ¤čšej časti kapacÃt priemyselnej vÃ½roby. Prepad
priemyselnej produkcie bol
najvÃ¤čšÃ v roku 1991, keď pokles dosiahol 19,4%. Od roku 1994 dochÃ¡dza
opÃ¤ť k rastu
priemyselnej vÃ½roby. V obdobÃ 1995–1998 HDP vyprodukovanÃ½ v
priemyselnej vÃ½robe
vzrÃ¡stol o 119,5%, čo predstavuje menšÃ nÃ¡rast ako celÃ© hospodÃ¡rstvo
SR. K zvyšovaniu
podielu na tvorbe HDP dochÃ¡dza pri vÃ½robe potravÃn a vÃ½robe strojov,
elektrickÃ½ch zariadenÃ
a dopravnÃ½ch prostriedkov, naopak pri odvetviach ťažkÃ©ho priemyslu
(chemickÃ¡ vÃ½roba,
vÃ½roba kovov, koksu a pod.) dochÃ¡dza k poklesu ich podielu na tvorbe HDP.
VÃ½voj podielu
priemyselnej vÃ½roby na HDP hospodÃ¡rstva SR je uvedenÃ½ v tabuľke č. 22.
Od roku 1995 dochÃ¡dza neustÃ¡le k rastu HDP (vyjadrenÃ©ho v bežnÃ½ch
cenÃ¡ch)
hospodÃ¡rstva SR, ako aj priemyselnej vÃ½roby. JedinÃ½m odvetvÃm, v
ktorom po celÃ© sledovanÃ©
obdobie rokov 1995-1998 dochÃ¡dzalo každoročne k nÃ¡rastu HDP je vÃ½roba
strojov,
elektrickÃ½ch zariadenÃ a dopravnÃ½ch prostriedkov. V roku 1998 došlo k
spomaleniu a v k
poklesu indexu tempa rastu HDP - a to tak v hospodÃ¡rstve SR ako aj v
priemyselnej vÃ½robe s
vÃ½nimkou vÃ½roby potravÃn a vÃ½roby strojov, elektrickÃ½ch a

dopravnÃ½ch zariadenÃ.
CelkovÃ½ podiel priemyselnej vÃ½roby na pridanej hodnote v hospodÃ¡rstve
SR klesol z
24,8% v roku 1997 na 24,5% v roku 1998. Zatiaľ čo v rovnakom obdobÃ rokov
1997-1998
zaznamenala pridanÃ¡ hodnota v hospodÃ¡rstve SR medziročnÃ½ nÃ¡rast na
109,5%, pridanÃ¡
hodnota priemyselnej vÃ½roby vzrÃ¡stla len na 107,9%. NajvÃ¤čšie tempo
rastu pridanej hodnoty
vykazuje vÃ½roba dopravnÃ½ch prostriedkov (medziročnÃ½ nÃ¡rast na 158%).
Naopak najvÃ¤čšÃ
pokles rastu pridanej hodnoty zaznamenala vÃ½roba ropnÃ½ch produktov a
koksu, vÃ½roba
kovovÃ½ch vÃ½robkov a vÃ½roba inde neklasifikovanÃ¡. V roku 1997
pracovalo v odvetviach
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priemyselnej vÃ½roby 573 431 zamestnancov (28,5% celkovej zamestnanosti),
ku koncu roka
1998 sa ich počet znÃžil na 554 420 zamestnancov (28,1%). NajvÃ¤čšÃ
medziročnÃ½ pokles
zamestnancov bol zaznamenanÃ½ v odvetvÃ spracovania kože, vÃ½robe
chemickÃ½ch vÃ½robkov a
vÃ½robe papiera. NÃ¡rast zamestnancov zaznamenali len vo vÃ½robe
elektrickÃ½ch zariadenÃ,
dopravnÃ½ch zariadenÃ, nekovovÃ½ch vÃ½robkov, gumy a plastov.
NajvÃ¤čšÃmi zamestnÃ¡vateľmi
sÃº vÃ½roba strojov, potravÃn a kovovÃ½ch vÃ½robkov.
Tab.č. 22 - VÃ½voj podielu HDP v rokoch 1996 - 1998 v mil. Sk (v bežnÃ½ch
cenÃ¡ch)
OdvetvovÃ¡ klasifikÃ¡cia
ekonomickÃ½ch činnostÃ
1996 Podiel
(%) z
HDP
SR
1997 Podiel
(%) z
HDP
SR
1998 Podiel
(%)
z HDP
SR
1999 Podiel
(%)
z HDP
SR
HDP SR SPOLU 60609

4
100 68608
7
100 75076

1
100 81533
0
100
PriemyselnÃ¡ vÃ½roba, z toho: 14694

7
24,2 15455
3
22,5 16671
3
22,2 17806
3
21,8
VÃ½roba potravÃn 20336 3,4 20121 2,9 24933 3,3 27435 3,4
VÃ½roba ropnÃ½ch produktov,
koksu, chemickÃ½ch
vÃ½robkov, vÃ½roba z gumy
a plastov

2876
2
4,8 27873 4,1 30531 4,1 29051 3,6
VÃ½roba kovovÃ½ch vÃ½robkov 25362 4,2 26544 3,9 26706 3,6 27601 3,4
VÃ½roba strojov, elektrickÃ½ch
zariadenÃ a dopravnÃ½ch
prostriedkov

33454 5,8 36575 5,3 40461 5,4 47815 5,9
Zdroj: ŠÃš SR, 2000

RelatÃvne priaznivo sa vyvÃja ukazovateľ produktivity prÃ¡ce v priemyselnej
vÃ½robe. Za
obdobie 1995-1998 vzrÃ¡stla produktivita prÃ¡ce vo všetkÃ½ch odvetviach
priemyselnej vÃ½roby najvÃ¤čšÃ nÃ¡rast dosiahla pri vÃ½robe motorovÃ½ch vozidiel (295,6%).
NajvÃ¤čšia produktivita
prÃ¡ce sa dosahuje v odvetviach nÃ¡ročnÃ½ch na vstupnÃ© materiÃ¡ly ako sÃº
vÃ½roba koksu,
vÃ½robkov z ropy a vÃ½roba jadrovÃ½ch palÃv, vÃ½roba motorovÃ½ch
vozidiel a vÃ½roba kovov,
najnižšia produktivita prÃ¡ce sa dosahuje v odvetviach odevnej vÃ½roby,
vÃ½roby kože a
koženÃ½ch vÃ½robkov a v textilnej vÃ½robe. VÃ½raznejšie tempo rastu bolo v
predchÃ¡dzajÃºcom
obdobÃ zaznamenanÃ© pri tzv. modernÃ½ch odvetviach. Naopak tempo rastu
produktivity prÃ¡ce v
tradičnÃ½ch odvetviach ťažkÃ©ho priemyslu a textilnej a odevnej vÃ½roby sa
mierne spomaľuje.
Vzhľadom k TUR priemyselnej vÃ½roby mÃ´žeme tento trend pokladať za
pozitÃvny.
V roku 1995 dosiahla vÃ½roba tovaru v odvetviach priemyselnej vÃ½roby 365
792,4 mil. Sk,
v roku 1998 to bolo 462 862,5 mil. Sk, čiže nÃ¡rast o 126,5%. Z celkovÃ©ho
počtu 22 odvetvÃ
www.environet.sk Strana 52 z 88

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – II. časť
priemyselnej vÃ½roby nadpriemernÃ½ nÃ¡rast vykazuje len 8 odvetvÃ
(najvÃ¤čšÃ medziročnÃ½ nÃ¡rast
dosiahla vÃ½roba motorovÃ½ch vozidiel, čo svedčÃ o fakte, že patrÃ k
najdynamickejšÃm
odvetviam priemyselnej vÃ½roby v SR). Šesť odvetvÃ naopak zaznamenalo
medziročnÃ½ pokles
vo vÃ½robe tovarov - najvÃ¤čšÃ pokles bol zaznamenanÃ½ pri vÃ½robe
chemikÃ¡liÃ, chemickÃ½ch
vÃ½robkov a chemickÃ½ch vlÃ¡kien. RelatÃvne priaznivo pÃ´sobÃ fakt, že
klesÃ¡ vÃ½roba v takÃ½ch
odvetviach, ktorÃ© nepriaznivo vplÃ½vajÃº na stav životnÃ©ho prostredia a
využÃvajÃº vÃ¤čšie
množstvo neobnoviteľnÃ½ch zdrojov, sÃº nÃ¡ročnejšie na vstupy surovÃn,
energie a materiÃ¡lov.
Na druhej strane pokles vÃ½roby mÃ¡ priamy vplyv na zisky v tÃ½chto
odvetviach, čÃm mÃ´že
dochÃ¡dzať k poklesu vyčleňovanÃ½ch peňazÃ pre environmentÃ¡lne akcie.
Pri hodnotenÃ odvetvÃ priemyselnej vÃ½roby z pohľadu vÃ½voja
ekonomickÃ½ch
ukazovateľov sa jasne prejavuje obdobie nekoncepčnej a neukončenej
reštrukturalizÃ¡cie.
Pokles podielu priemyslu na tvorbe HDP spolu so znižovanÃm zamestnanosti
bez riadenej
vnÃºtornej reštrukturalizÃ¡cie nevytvÃ¡rajÃº predpoklad pozitÃvnej zmeny.
PozitÃvne možno
hodnotiť rast produktivity prÃ¡ce na zamestnanca, čo je spojenÃ© s
počiatočnÃ½mi zmenami v
nÃ¡stupe novÃ½ch odvetvÃ. Vo vÃ¤čšine odvetvÃ sa negatÃvne vyvÃja
hospodÃ¡rsky vÃ½sledok, ktorÃ½
sa prejavuje v platobnej neschopnosti a zadĺženosti podnikov. Nedostatok
prostriedkov na
investovanie znemožňuje zmeny v technolÃ³giÃ¡ch s priamym dopadom na
vzorce spotreby
a vytvÃ¡ra predpoklad vzniku novÃ½ch environmentÃ¡lnych zÃ¡ťažÃ. Nie sÃº
zaznamenanÃ© zmeny
v materiÃ¡lovej nÃ¡ročnosti odvetvia priemyselnej vÃ½roby a
vysokÃ¡ energetickÃ¡ nÃ¡ročnosť,
vysokÃ¡ mernÃ¡ spotreba tepla a palÃv odzrkadľujÃº negatÃvny stav v
technologickej vybavenosti
ako aj nevhodnÃº štruktÃºru priemyslu.
Spotreba materiÃ¡lov, energie a služieb priamo vyjadruje nÃ¡ročnosť odvetvÃ
priemyselnej
vÃ½roby na vstupnÃ© zdroje a nepriamo vyjadruje vzťah k životnÃ©mu
prostrediu. V roku 1995
dosiahli nÃ¡klady odvetvÃ priemyselnej vÃ½roby na spotrebu materiÃ¡lu,
energie a služieb
hodnotu 290 309,8 mil. Sk. V roku 1998 tieto nÃ¡klady vzrÃ¡stli na 378 386,9
mil. Sk - rast
nÃ¡kladov tak dosiahol 30,3%. Najviac sa na spotrebe podieľali odvetvia
vÃ½roby motorovÃ½ch
vozidiel (15,1%), vÃ½roby potravÃn a nÃ¡pojov (14,9%) a vÃ½roby kovov

(14,1%). NajmenšÃm
podielom sa na sledovanom ukazovateli podieľala vÃ½roba kancelÃ¡rskych
strojov a počÃtačov
(0,2%) a recyklovanie odpadov (0,5%).
Vo vzťahu k spotrebe materiÃ¡lu, energie a služieb mÃ´žeme odvetvia
priemyselnej
vÃ½roby rozdeliť do niekoľkÃ½ch kategÃ³riÃ. K odvetviam, ktorÃ©
zaznamenali pozitÃvny rast
hospodÃ¡rskych ukazovateľov a zÃ¡roveň sa znÃžila ich nÃ¡ročnosť na spotrebu
materiÃ¡lov,
energie a služieb (a ktorÃ© sa tak najviac približujÃº podmienkam TUR
priemyselnej vÃ½roby rast hospodÃ¡rskych vÃ½sledkov a znižovanie nÃ¡ročnosti na vstupnÃ©
materiÃ¡ly) však je možnÃ©
zaradiť z 22 sledovanÃ½ch odvetvÃ len jedno - vÃ½robu kancelÃ¡rskych strojov
a počÃtačov.
Naopak k odvetviam, ktorÃ½ch nÃ¡ročnosť na spotrebu sa zvÃ½šila napriek
stagnujÃºcej vÃ½robe
patria odvetvia spracovania kože a koženÃ½ch vÃ½robkov, odevnej vÃ½roby,
vÃ½roby kovov a
recyklovanie odpadov.
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V obdobÃ rokov 1994-1996 došlo v SR k postupnÃ©mu nÃ¡rastu celkovej
spotreby energie
z 25 689 tis. MWh na 28 877 tis. MWh (112,7%), v ďalšÃch rokoch spotreba
energie mierne
klesala na hodnotu 27 850 MWh (1999). V priemyselnej vÃ½robe s vÃ½nimkou
roku 1996 došlo
v sledovanom obdobÃ k Ãºbytku spotreby elektrickej energie a to na 99,4%.
Tento relatÃvne
nÃzky Ãºbytok svedčÃ o tom, že energetickÃ¡ nÃ¡ročnosť vÃ½robnÃ½ch
procesov je približne stÃ¡le na
rovnakej Ãºrovni v celom sledovanom obdobÃ. Podiel priemyselnej vÃ½roby na
celkovej
spotrebe elektrickej energie predstavoval v roku 1997 34,18%. EnergetickÃ¡ a
surovinovÃ¡
nÃ¡ročnosť priemyselnej vÃ½roby ako celku je stÃ¡le na pomerne vysokej
Ãºrovni a nedošlo k
vÃ½raznejšiemu poklesu tejto nÃ¡ročnosti, čo mÃ¡ nepriaznivÃ½ vplyv na
vÃ½voj životnÃ©ho
prostredia.
V roku 1995 došlo v odvetviach priemyslu k miernemu nÃ¡rastu spotreby palÃv
(s
vÃ½nimkou benzÃnov) čo priamo sÃºvisÃ aj s nÃ¡rastom priemyselnej
produkcie v tomto roku, v
roku 1996 došlo zasa k poklesu spotreby pevnÃ½ch palÃv, čo mÃ¡ priamy
vplyv na znižovanie
znečisťovania životnÃ©ho prostredia emisiami zo spaľovacÃch procesov. Na
druhej strane bol
zaznamenanÃ½ vÃ½raznÃ½ nÃ¡rast spotreby kvapalnÃ½ch palÃv a
zemnÃ©ho plynu. V blÃzkej

budÃºcnosti je možnÃ© predpokladať ďalšie znižovanie spotreby pevnÃ½ch
palÃv, čo sÃºvisÃ s
prechodom vÃ½robnÃ½ch technolÃ³giÃ na relatÃvne ekologickejšie palivÃ¡ ako
je napr. zemnÃ½ plyn.
OrganizÃ¡cie priemyselnej vÃ½roby vyprodukovali v roku 1994 celkovo 31,9 tis.
t emisiÃ
tuhÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok a na celkovÃ½ch emisiÃ¡ch zo stacionÃ¡rnych
zdrojov sa podieľali
36,5%. V roku 1998 to bol pokles na 18,7 tis. t tuhÃ½ch emisiÃ, pričom podiel
produkcie emisiÃ
klesol na 34,1%. CelkovÃ¡ produkcia tuhÃ½ch emisiÃ tak za 4 roky poklesla na
58,6%. NajvÃ¤čšÃ
pokles bol zaznamenanÃ½ v odvetviach chemickÃ©ho priemyslu (na 20%).
Naopak dlhodobo
najvÃ¤čšÃ podiel na tuhÃ½ch emisiÃ¡ch mÃ¡ vÃ½roba a spracovanie železa a
ocele.
V roku 1994 vyprodukovali priemyselnÃ© organizÃ¡cie celkovo 85,0 tis. t
emisiÃ SO2 (36,1%
celkovej produkcie v SR), v roku 1998 to bolo 68,6 tis. t emisiÃ SO2 (38,9%).
Hoci produkcia
emisiÃ klesla za 4 roky na 80,7%, podiel priemyselnej vÃ½roby na celkovÃ½ch
emisiÃ¡ch SO2 zo
stacionÃ¡rnych zdrojov však vzrÃ¡stol. NajvÃ¤čšÃm producentom emisiÃ SO2 je
vÃ½roba koksu,
rafinovanÃ½ch ropnÃ½ch produktov, veľkÃ½m producentom je aj vÃ½roba a
spracovanie železa a
ocele. Naopak vÃ½razne sa znižuje produkcia emisiÃ SO2 v chemickom
priemysle. Z analÃ½zy
Ãºdajov vyplÃ½va, že priemyselnÃ¡ vÃ½roba je najvÃ¤čšÃm producentom
emisiÃ SO2 v nÃ¡rodnom
hospodÃ¡rstve SR.
CelkovÃ¡ produkcia emisiÃ NOx v priemyselnom sektore v roku 1994 bola 60 tis.
t emisiÃ
(49,8% celkovej produkcie v SR), v roku 1998 to bolo 39,9 tis. t emisiÃ NOx
(47,8%). Najviac
emisiÃ NOx sa vyprodukovalo vo vÃ½robe a spracovanÃ železa a ocele a v
chemickom
priemysle, nepriaznivo sa vyvÃja situÃ¡cia vo vÃ½robe nekovovÃ½ch
minerÃ¡lnych vÃ½robkov.
V roku 1994 vyprodukovali priemyselnÃ© organizÃ¡cie celkovo 160,4 tis. t
emisiÃ CO
(70,8% celkovej produkcie v SR). V roku 1998 toto množstvo pokleslo na 110,4
tis. t emisiÃ
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CO (65,5%). Najviac emisiÃ CO vyprodukovali vo vÃ½robe a spracovanÃ železa
a ocele, vo
vÃ½robe nekovovÃ½ch minerÃ¡lnych vÃ½robkov a vo vÃ½robe a spracovanÃ
neželeznÃ½ch kovov.
PriemyselnÃ¡ vÃ½roba sa na emisiÃ¡ch ťažkÃ½ch kovov ako sÃº kadmium,
ortuť, arzÃ©n a olovo
podieľa skoro 100% zo všetkÃ½ch stacionÃ¡rnych zdrojov. Pri emisiÃ¡ch kadmia

a arzÃ©nu bola
najvÃ¤čšÃm producentom vÃ½roba nekovovÃ½ch minerÃ¡lnych produktov, v
ostatnÃ½ch rokoch aj
vÃ½roba s spracovanie železa a ocele, zÃ¡roveň najvÃ¤čšÃ producent emisiÃ
ortuti a olova.
V oblasti vypÃºšťania priemyselnÃ½ch odpadovÃ½ch vÃ´d došlo v roku 1998 k
nÃ¡rastu ich
celkovej produkcie oproti roku 1997 na 120,4%, k poklesu celkovÃ©ho objemu
čistenej
odpadovej vody na 97,7%, ako aj nÃ¡rastu nečistenej odpadovej vody na
153,5%. Vo vzťahu
priemyselnej vÃ½roby k životnÃ©mu prostrediu sa negatÃvne vyvÃja najmÃ¤
tendencia nÃ¡rastu
nečistenej odpadovej vody. Aj tento fakt hovorÃ o situÃ¡cii, v akej sa
priemyselnÃ¡ vÃ½roba
nachÃ¡dza. Nedostatok finančnÃ½ch zdrojov, znižovanie produkcie a rast
zadĺženosti organizÃ¡ciÃ
sa prejavuje aj na znižovanÃ vÃ½davkov do environmentÃ¡lnych technolÃ³giÃ a
raste
environmentÃ¡lnych zÃ¡ťažÃ.
CelkovÃ© odbery podzemnÃ½ch vÃ´d pre potreby priemyslu sa v obdobÃ
1994-1996 znÃžili na
80,2%. Odbery pre priemysel klesali relatÃvne rÃ½chlejšie ako celkovÃ©
odbery podzemnej vody.
Medzi odvetvia, ktorÃ½ch vÃ½robnÃ½ proces je priamo zÃ¡vislÃ½ na spotrebe
vody patrÃ
potravinÃ¡rsky priemysel a vÃ½roba nÃ¡pojov. OstatnÃ© odvetvia priemyselnej
vÃ½roby sÃº viacmenej
zÃ¡vislÃ© hlavne na kvantite spotrebe vody, ktorÃº čerpajÃº v prevažnej miere
z
povrchovÃ½ch zdrojov. V obdobÃ 1991-1994 malo užÃvanie povrchovej vody
klesajÃºcu
tendenciu, avšak od roku 1995 bol zaznamenanÃ½ mierny nÃ¡rast v užÃvanÃ
vody.
V rokoch 1994-1998 postupne dochÃ¡dzalo k znižovaniu Ãºbytkov
poľnohospodÃ¡rskej
pÃ´dy pre potreby priemyselnej vÃ½stavby, tak v absolÃºtnom ako aj v relatÃvnom vyjadrenÃ.
Tento pozitÃvny vÃ½voj je dÃ´sledkom snahy o využÃvanie terajšÃch
nedostatočne využÃvanÃ½ch
priemyselnÃ½ch areÃ¡lov už existujÃºcich organizÃ¡ciÃ a postupnÃ©ho
spomaľovania tempa
vÃ½stavby novÃ½ch priemyselnÃ½ch areÃ¡lov. PrÃčinou je nedostatok
investÃciÃ pre novÃº vÃ½stavbu,
rast cien poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy a Ãºčinnejšia ochrana pÃ´dy v
environmentÃ¡lnom prÃ¡ve.
V roku 1998 bolo v priemysle vyprodukovanÃ½ch 3.406,7 tis. t odpadov. Z
tohto množstva
tvorili zvlÃ¡štne odpady (bez nebezpečnÃ½ch) 2.169,3 tis. t (63,7%) a
nebezpečnÃ© odpady
1.237,4 tis. t (36,3%). Odvetvia priemyslu boli druhÃ½m najvÃ½znamnejšÃm
producentom

zvlÃ¡štnych odpadov a najvÃ½znamnejšÃm producentom nebezpečnÃ½ch
odpadov.
PriemyselnÃ¡ vÃ½roba mÃ¡ stÃ¡le rozhodujÃºci vplyv v oblasti znečisťovania
ovzdušia napriek
niektorÃ½m prijatÃ½m opatreniam vo veľkÃ½ch podnikoch, ako aj v dÃ´sledku
Ãºtlmu vÃ½roby.
NegatÃvne sa vyvÃja aj vplyv na čistotu vÃ´d, kde bol zaznamenanÃ½ nÃ¡rast
hlavne v množstve
nečistenej vody ako aj rast v niektorÃ½ch druhoch znečisťujÃºcich lÃ¡tok.
PozitÃvne sa vyvÃjal
ukazovateľ Ãºbytku poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy.
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Z celkovej analÃ½zy vÃ½voja priemyslu možno usudzovať, že zaznamenanÃ©
pozitÃvne zmeny
nie sÃº len dÃ´sledkom vedomÃ©ho a koncepčnÃ©ho usmerňovania vÃ½voja
v odvetvÃ, ale najmÃ¤
prejavom jeho recesie. HlbokÃ© podkapitalizovanie zÃ¡roveň poskytuje priestor
na predpoklad
ďalšÃch negatÃvnych zmien spÃ´sobenÃ½ch nedostatkom finančnÃ½ch
prostriedkov pri nÃ¡kupe
technolÃ³giÃ ako aj nedoceňovanÃm vyhodnocovania rozvojovÃ½ch projektov
najmÃ¤ z hľadiska
spotreby energiÃ a vplyvov na životnÃ© prostredie. Z vyhodnotenia vnÃºtornej
štruktÃºry
priemyslu vyplÃ½va, že nÃ¡stup tzv. environmentÃ¡lnych odvetvÃ, ktorÃ©
zaznamenÃ¡vajÃº
v priemyselne rozvinutÃ½ch štÃ¡toch rast, sa v slovenskej ekonomike (napriek
prÃležitostiam
pri reštrukturalizÃ¡cii strojÃ¡rskej vÃ½roby) takmer vÃ´bec neprejavuje.
4.8.5. Ťažba nerastnÃ½ch surovÃn
Ťažba nerastnÃ½ch surovÃn je jednÃ½m z primÃ¡rnych priemyselnÃ½ch
odvetvÃ, v rÃ¡mci
ktorÃ½ch sÃº priamo využÃvanÃ© prÃrodnÃ© zdroje ako zÃ¡kladnÃ© vstupy
pre ostatnÃ© priemyselnÃ©
odvetvia, resp. ako obchodnÃ¡ komodita. Z hľadiska vÃ½voja tohto odvetvia po
roku 1990
(Ãºdaje od roku 1992) je možnÃ© konštatovať pomerne vyrovnanÃ½ podiel
ťažobnÃ©ho priemyslu
na hrubom domÃ¡com produkte, avšak trvalÃ½ pokles zamestnanosti v tomto
odvetvÃ, čo je
v sÃºlade s trendmi vo vyspelÃ½ch ekonomikÃ¡ch sveta.
Tab.č. 23 - VybranÃ© hospodÃ¡rske ukazovatele priemyslu ťažby nerastnÃ½ch
surovÃn
HospodÃ¡rsky ukazovateľ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 99/92
HrubÃ¡ produkcia (% HDP) 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,00
Podiel zamestnancov
(% celkovÃ©ho počtu v SR)
1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 0,67
Zdroj: ŠÃš SR, 1994-00
ZÃ¡kladnÃ© ekonomickÃ© ukazovatele odvetvia nie sÃº priaznivÃ©.
HrubÃ¡ produkcia

hospodÃ¡rskeho odvetvia vzhľadom k reÃ¡lnym cenÃ¡m stÃ¡le klesÃ¡ - v
obdobÃ 1992-1998 o
25%. Napriek tomu, že stÃºpa objem finančnÃ½ch prostriedkov z predaja (a to
aj do zahraničia),
celkovÃ½ zisk z vÃ½roby mÃ¡ klesajÃºci trend v absolÃºtnych hodnotÃ¡ch, ale
aj v pomere k hrubej
produkcii. StÃºpajÃºci objem prostriedkov z predaja vyplÃ½va zo zvyšujÃºcich
sa cien; znižujÃºci
sa zisk vypovedÃ¡ o raste nÃ¡kladoch rezortu. Vo vnÃºtroodvetvovom členenÃ
odvetvia na ťažbu
energetickÃ½ch a ostatnÃ½ch surovÃn rastie ťažba energetickÃ½ch surovÃn.
KÃ½m celkovÃ½ predaj a
vÃ½voz ostatnÃ½ch surovÃn od roku 1992 stagnuje, predaj energetickÃ½ch
surovÃn sa zvÃ½šil takmer
dvojnÃ¡sobne a ich vÃ½voz viac ako sedemnÃ¡sobne.
VÃ½voj ťažby vybranÃ½ch nerastnÃ½ch surovÃn vypovedÃ¡ o celkovom
Ãºtlme. V oblasti ťažby
energetickÃ½ch surovÃn nie je prepad až takÃ½ vÃ½raznÃ½ (20-30%), avšak
v prÃpade rudnÃ½ch
surovÃn prišlo k zastaveniu ťažby antimÃ³nu, olova, zinku, medi, ortuti, k
Ãºtlmu ťažby drahÃ½ch
kovov a k polovičnÃ©mu Ãºtlmu ťažby železa. V ťažbe nerudnÃ½ch surovÃn
nie je vÃ½voj po roku
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1990 jednoznačnÃ½. Pri niektorÃ½ch surovinÃ¡ch prišlo k podstatnÃ©mu
Ãºtlmu ťažby - azbest,
baryt, dekoračnÃ½ kameň, kremeň a kremenec, vÃ¡penec, mastenec, perlit,
ale aj magnezit a
keramickÃ© Ãly. Naopak niektorÃ© suroviny zaznamenali nÃ¡rast ťažby zlievÃ¡renskÃ© piesky,
kaolÃn, sadrovec a anhydrit, kamennÃ¡ soľ, čadič a najmÃ¤ žiaruvzdornÃ© Ãly.
Celkovo však aj v
prÃpade nerudnÃ½ch surovÃn mÃ´žeme konštatovať znÃženie objemu ťažby
surovÃn. Evidencia
ťažby a spotreby stavebnÃ½ch surovÃn je problematickÃ¡, keďže ich
veľkÃ¡ časť je ťaženÃ¡ na
nevyhradenÃ½ch ložiskÃ¡ch. Jednoznačne však prišlo k veľkÃ©mu Ãºtlmu
ťažby tehliarskych
surovÃn (približne o 75%) a k znÃženiu ťažby stavebnÃ©ho kameňa na cca
40%.
Využitie surovinovÃ½ch zdrojov SR je potrebnÃ© hodnotiť v širšom kontexte v
nadvÃ¤znosti
na celÃ½ palivovo-energetickÃ½ priemyselnÃ½ komplex. NadmernÃ©
čerpanie prÃrodnÃ½ch
zdrojov je totiž len reakciou na nadmernÃº Ãºroveň spotreby v priemyselne
rozvinutej časti
sveta. V tomto kontexte je veľmi vÃ½znamnÃ© usmerňovanie a riadenie
spracovania, distribÃºcie,
spotreby a recyklÃ¡cie surovÃn. VÃ½chodiskom k hodnoteniu
pravdepodobnÃ½ch trendov je nÃ¡vrh
energetickej politiky SR, ktorÃ¡ bola schvÃ¡lenÃ¡ vlÃ¡dou SR v roku 2000. Trvalo

udržateľnÃ©
využÃvanie by malo byť založenÃ© na takom čerpanÃ zdrojov, ktorÃ©
neobmedzia ich prÃstupnosť
pre budÃºce generÃ¡cie, čo je však v prÃpade neobnoviteľnÃ½ch zdrojov dosť
iluzÃ³rne. Preto by
mali byť preferovanÃ© predovšetkÃ½m obnoviteľnÃ© zdroje, ktorÃ½ch
potenciÃ¡l je na ÃºzemÃ
Slovenska značnÃ½ – najmÃ¤ biomasa, geotermÃ¡lna energia, vodnÃ¡ energia,
slnečnÃ¡ energia a
veternÃ¡ energia. NeobnoviteľnÃ© zdroje by potom mali byť využÃvanÃ© tak,
aby bola
zabezpečenÃ¡ ich dlhodobÃ¡ životnosť a zÃ¡roveň aby boli minimalizovanÃ©
negatÃvne vplyvy na
životnÃ© prostredie. V praxi to znamenÃ¡ naprÃklad aj hodnotenie využÃvania
zdrojov z pohľadu
vstupov a vÃ½stupov ich ťažby. Vstupy sÃº predstavovanÃ© samotnou
exploatÃ¡ciou jednotlivÃ½ch
zdrojov (dlhodobosť zÃ¡sob zdrojov vzhľadom k ich sÃºčasnÃ©mu využÃvaniu)
a ich štruktÃºrou
(zastÃºpenÃm primÃ¡rnych neobnoviteľnÃ½ch zdrojov a obnoviteľnÃ½ch
zdrojov), vÃ½stupy sÃº
predstavovanÃ© sprievodnÃ½mi ”efektmi” využÃvania zdrojov vzhľadom k
zaťažovaniu
prostredia škodlivinami (najmÃ¤ emisiami SO2, NOx a CO2).
DoterajšÃ vÃ½voj hospodÃ¡rstva Slovenska v kontexte využÃvania zdrojov
rozhodne nie je
možnÃ© hodnotiť ako dlhodobo udržateľnÃ½. ZaloženÃ½ je na predstave
stÃ¡leho ekonomickÃ©ho
rastu, ktorÃ½ je sprevÃ¡dzanÃ½ veľkou spotrebou primÃ¡rnych zdrojov a
energetickou
nÃ¡ročnosťou. SÃºčasnÃ¡ štruktÃºra priemyselnej vÃ½roby je nevyhovujÃºca –
dominuje energeticky
a surovinovo nÃ¡ročnÃ¡ vÃ½roba (hutnÃctvo železa a farebnÃ½ch kovov,
vÃ½roba hlinÃka, chemickÃ½
priemysel). Pritom domÃ¡ce energetickÃ© a rudnÃ© zdroje surovÃn sÃº
malÃ©, a preto je vÃ½roba
vÃ¤čšinou založenÃ¡ na dovoze surovÃn. V prÃpade energetickÃ½ch surovÃn je
z dlhodobÃ©ho
hľadiska vhodnÃ© sÃºstrediť sa na pokles spotreby a ťažby uhlia (zastaviť
ťažbu lignitu, utlmiť a
postupne zastaviť ťažbu hnedÃ©ho uhlia, obmedzovať dovoz najmÃ¤
hnedÃ©ho uhlia). ZÃ¡roveň je
vhodnÃ© zvÃ½šiť vÃ½znam a zastÃºpenie zemnÃ©ho plynu ako suroviny
(prieskum a overenie
domÃ¡cich zÃ¡sob, diverzifikÃ¡cia dovozu, plynofikÃ¡cia hospodÃ¡rstva aj
infraštruktÃºry), ropu
aspoň čiastočne nahrÃ¡dzať ”biologickÃ½mi” palivami a predovšetkÃ½m
podstatne zvÃ½šiť vÃ½znam
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netradičnÃ½ch energetickÃ½ch surovÃn – najmÃ¤ obnoviteľnÃ½ch zdrojov.
Tieto trendy sÃº

zohľadnenÃ© aj v energetickej politike SR.
ZÃ¡soby rudnÃ½ch surovÃn sÃº u nÃ¡s vo všeobecnosti malÃ© vzhľadom k
spotrebe. VÃ¤čšina
vÃ½znamnÃ½ch surovÃn bola vyčerpanÃ¡ v obdobÃ rozkvetu banÃctva v
Hornom Uhorsku (13.-18.
storočie). V sÃºčasnosti je predpoklad na vÃ½znamnejšiu ťažbu rudnÃ½ch
surovÃn na našom
ÃºzemÃ minimÃ¡lny - potrebnÃ© je prehodnotiť ťažbu železa a železnej rudy,
pravdepodobnÃ¡ je
ťažba malÃ½ch objemov zlatonosnÃ½ch rÃºd. NerudnÃ© suroviny z hľadiska
reÃ¡lne využiteľnÃ½ch
zÃ¡sob možno rozdeliť na suroviny perspektÃvne aj na vÃ½voz, prÃpadne
rozvoj priemyslu
(mastenec, magnezit, diatomit, kamennÃ¡ soľ, sľuda), inÃ© postačujÃºce len
na domÃ¡cu spotrebu
a na nedostatočnÃ©. SR je pomerne bohatÃ¡ aj na zÃ¡soby stavebnÃ½ch
surovÃn - zÃ¡soby
vÃ½hradnÃ½ch ložÃsk však postačujÃº len na krytie domÃ¡cej spotreby. V prÃpade rozsiahlejšej
ťažby by boli vplyvy environmentÃ¡lne neÃºnosnÃ©.
Trvalo udržateľnÃ© využÃvanie surovinovÃ½ch zdrojov v SR by malo byť
založenÃ© na
postupnej nÃ¡hrade neobnoviteľnÃ½ch zdrojov za obnoviteľnÃ© (vrÃ¡tane
podstatnÃ©ho zvÃ½šenia
využÃvania domÃ¡cich obnoviteľnÃ½ch zdrojov surovÃn). V prÃpade
nerastnÃ½ch surovÃn to
znamenÃ¡ postupnÃ© zastavenie ťažby tuhÃ½ch energetickÃ½ch surovÃn
(hnedÃ© uhlie a lignit),
zvÃ½šenie podielu využÃvania biologickÃ½ch energetickÃ½ch surovÃn a
diverzifikÃ¡ciu dovozu ropy
a zemnÃ©ho plynu, zastavenie ťažby rudnÃ½ch surovÃn, prehodnotenie ťažby
a diferencovanÃ½
prÃstup k využÃvaniu nerudnÃ½ch a stavebnÃ½ch surovÃn (napr. obmedzenie
ťažby vÃ¡pencov,
dolomitov, stavebnÃ©ho kameňa a štrkopieskov ale možnÃ© zvÃ½šenie ťažby
napr. mastenca,
sľudy a pod. za Ãºčelom vÃ½vozu). PredpokladÃ¡ sa zvÃ½šenie využÃvania
geotermÃ¡lnej energie a
inÃ½ch alternatÃvnych zdrojov energie. TakÃ©to zmeny vo využÃvanÃ
surovinovÃ½ch zdrojov treba
zosÃºladiť so štrukturÃ¡lnymi zmenami v energetike a priemysle.
4.8.6. Energetika
SR patrÃ medzi krajiny, ktorÃ© sÃº v klasickom poňatÃ chudobnÃ© na
vlastnÃ© zdroje
energetickÃ½ch surovÃn, ktorÃ© poskytujÃº len 11% z celkovej dodÃ¡vky
primÃ¡rnych
energetickÃ½ch zdrojov (PEZ). ZnamenÃ¡ to, že SR dovÃ¡ža 89%
energetickÃ½ch zdrojov,
prevažne z Ruskej federÃ¡cie.
V roku 1995 bola konečnÃ¡ spotreba energie pokrytÃ¡ z 35% uhlÃm, plynom z
32%, ropou
z 18% a elektrickou energiou zo 14%. CelkovÃ¡ energetickÃ¡ nÃ¡ročnosť SR sa v

rokoch 19901999 stabilizovala, napriek tomu je pri reÃ¡lnom prepočte na paritu kÃºpnej sily
takmer trikrÃ¡t
vyššia, než je priemer krajÃn EÃš. NedostatočnÃ© znižovanie energetickej
nÃ¡ročnosti a
neefektÃvne využÃvanie energie sÃº trvalo vÃ¡žnym problÃ©mom ekonomiky
SR.
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Tab.č. 24 - VÃ½voj vybranÃ½ch ukazovateľov slovenskej energetiky
Jednotka 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Podiel vÃ½roby a rozvodu
elektr., plynu a tepla na
HDP
%HDP 3,6 3,5 4,2 4 3,6 2,5 PrimÃ¡r. energetickÃ© zdroje PJ 733 718 742 754 1325 1289 1326
KonečnÃ¡ spotreba energie PJ 549 537 542 552 499 499 516
PEZ/HDP95 PJ/mld.Sk 1,59 1,49 1,43 1,37 2,26 2,10 2,03
PEZ/HDPppp (IEA) toe/00090 0,59 0,55 0,53 0,51 0,47 - Zdroj: MH SR, 2000
EnergetickÃ½ systÃ©m Slovenska je podsystÃ©mom svetovÃ©ho systÃ©mu,
ktorÃ½ charakterizujÃº
neustÃ¡ly rast produkcie a spotreby energie, zmeny v štruktÃºre palivovÃ½ch
zdrojov a
disproporcia medzi regiÃ³nmi v produkcii a spotrebe energetickÃ½ch zdrojov. V
minulosti
Slovensko ako sÃºčasť ČSSR patrilo do uzavretÃ©ho a čiastočne izolovanÃ©ho
vÃ½chodoeurÃ³pskeho energetickÃ©ho systÃ©mu. V sÃºčasnosti sa
vykonÃ¡va prepojenie nÃ¡šho
energetickÃ©ho systÃ©mu na zÃ¡padoeurÃ³psky, SR je však stÃ¡le silno
zÃ¡vislÃ© na dovoze ropy,
zemnÃ©ho plynu ako aj urÃ¡nu z Ruska a uhlia z okolitÃ½ch krajÃn. ZÃ¡roveň
je tranzitnou krajinou
pre transfer zemnÃ©ho plynu do krajÃn zÃ¡padnej EurÃ³py. V oblasti vÃ½roby
elektrickej energie je
sebestačnÃ¡. Vzhľadom na vzÃ¡jomnÃº prepojenosť a previazanosť
energetickÃ½ch systÃ©mov si jej
rozvoj naďalej vyžaduje Ãºzku spoluprÃ¡cu so susednÃ½mi krajinami a
zapojenie
zÃ¡padoeurÃ³pskych štruktÃºr.
TransformÃ¡cia ekonomiky SR znamenala popri poklese vÃ½roby a produkcie aj
s tÃ½m
spojenÃ½ pokles spotreby energie. HDP v obdobÃ 1990-93 klesol o 20%,
celkovÃ¡ spotreba
energie o 27%. NeskÃ´r, s rastom ekonomickÃ©ho produktu však spotreba
energie začala opÃ¤ť
rÃ¡sť. PočiatočnÃ½ pokles spotreby energie bol teda najmÃ¤ dÃ´sledkom
poklesu tvorby HDP a nie
vÃ½sledkom racionalizačnÃ½ch opatrenÃ. NetransparentnÃ© a netrhovÃ©
ceny a monopolnÃ¡
štruktÃºra ekonomiky vytvorili nedostatok motivačnÃ½ch mechanizmov na
zavedenie

racionalizačnÃ½ch opatrenÃ a zefektÃvnenie využÃvania energie. EnergetickÃ¡
koncepcia
predpokladÃ¡ pokles energetickej nÃ¡ročnosti v roku 2010 v porovnanÃ s rokom
1990 o cca
42%.
Za prÃčinu neefektÃvneho nakladania s energiou sa pokladajÃº okrem inÃ©ho
nÃzke ceny
(v porovnanÃ s cenami v krajinÃ¡ch OECD sÃº ceny elektrickej energie v
domÃ¡cnostiach
v strednej a vÃ½chodnej EurÃ³pe približne štvornÃ¡sobne nižšie). Ceny energie
v krajinÃ¡ch EÃš
pre priemyselnÃ½ sektor sÃº nižšie ako ceny pre obyvateľstvo, v SR je to
naopak.
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Tab.č. 25 - ŠtruktÃºra zdrojov spotreby energie vo vybranÃ½ch krajinÃ¡ch v
roku 1994
Zdroj energie Svet Slovensko RakÃºsko Švajčiarsko Poľsko Maďarsko
TradičnÃ© palivÃ¡ - 0,78 3,98 4,74 0,76 1,91
PrimÃ¡rna elektrina 10,46 22,74 12,92 36,93 0,1 16,2
PlynnÃ© palivÃ¡ 23,73 31,0 26,84 9,38 8,61 34,1
KvapalnÃ© palivÃ¡ 36,01 15,11 43,94 48,23 14,76 29,48
TuhÃ© palivÃ¡ 29,80 30,37 12,33 0,71 75,77 18,31
Podiel priemyslu na spotrebe energie (52%) je v SR značne vyššÃ ako v
štÃ¡toch zÃ¡padnej
EurÃ³py (32%), naopak podiel spotreby energie pre sektor bÃ½vania (17%) a
dopravy (11%) sÃº
značne pod ich Ãºrovňou. SlovenskÃ¡ skladba dodÃ¡vky primÃ¡rnej energie
stÃ¡le poukazuje na
dedičstvo minulÃ©ho obdobia. HospodÃ¡rstvo smerovalo na použÃvanie relatÃvne lacnÃ½ch
zdrojov uhlia a zemnÃ©ho plynu. Naopak podiel ropy je v porovnanÃ so
zÃ¡padnÃ½mi krajinami
malÃ½. CelkovÃ½ podiel uhľovodÃkovÃ½ch palÃv v roku 1996 dosiahol 50%,
čo je mierne nad
podielom roku 1990 (48%). Podiel ropy nedosahuje ani polovicu podielu vo
vyspelÃ½ch
štÃ¡toch EÃš, podiel zemnÃ©ho plynu je naopak oveľa vyššÃ.
Využitie energie sa v SR koncentruje najmÃ¤ vo veľkÃ½ch priemyselnÃ½ch
podnikoch. Tridsať
najvÃ¤čšÃch firiem sa podieľa zhruba 50% na priemyselnej spotrebe elektriny,
zatiaľ čo tri
najvÃ¤čšie (VSŽ, Slovalco, Slovnaft spotrebÃºvajÃº takmer 22%.
Veľkoodberatelia elektrickej
energie spotrebovali v roku 1996 až 65% elektriny využitej v priemysle.
Energeticky nÃ¡ročnÃ½
priemysel zaberÃ¡ vyššÃ podiel priemyselnÃ©ho vÃ½stupu, než je tomu v
mnohÃ½ch
zÃ¡padoeurÃ³pskych krajinÃ¡ch.
V sÃºvislosti s TUR vystupuje v kontexte energetiky do popredia najmÃ¤
problematika
obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie. Odhad celkovÃ©ho potenciÃ¡lu

obnoviteľnÃ½ch a druhotnÃ½ch
zdrojov energie, ako aj jeho technicky využiteľnej časti sa v jednotlivÃ½ch
prameňoch značne
odlišuje a pohybuje sa v rozmedzÃ od 39,2 PJ/rok až po 143,8 PJ/rok.
EnergetickÃ¡ politika
odhaduje technicky využiteľnÃ½ potenciÃ¡l obnoviteľnÃ½ch zdrojov v SR na
100,4 PJ/rok, pričom
najvÃ½znamnejšÃm obnoviteľnÃ½m zdrojom je biomasa. Odhad ich využitia v
roku 1994 sa
pohybuje v rozmedzÃ 11,4 - 25 PJ/rok. Podľa energetickej politiky SR v
sÃºčasnosti pokrÃ½vajÃº
len 3,3% celkovej spotreby energie a sÃº využÃvanÃ© len na cca 25% ich
technicky využiteľnÃ©ho
potenciÃ¡lu.
PrimÃ¡rne zdroje energie v SR pokrÃ½vajÃº od roku 1995 (bez započÃtania
využitia
obnoviteľnÃ½ch zdrojov) celkovo len asi 10% potrieb, zvyšnÃ½ch takmer 90%
je krytÃ½ch
importom. ZÃ¡vislosť na importe je zhoršenÃ¡ jeho nÃzkou diverzifikÃ¡ciou, keď
prakticky celÃ©
množstvo dovezenej ropy, zemnÃ©ho plynu a jadrovÃ©ho paliva (asi 65%
potrieb primÃ¡rnych
zdrojov) pochÃ¡dza z jednej krajiny - z Ruskej federÃ¡cie, zvyšnÃ½ch cca 25%
tvorenÃ½ch uhlÃm
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pochÃ¡dza z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Využitie potenciÃ¡lu
obnoviteľnÃ½ch zdrojov
energie (okrem exploatÃ¡cie hydroenergetickÃ©ho potenciÃ¡lu) je v
sÃºčasnosti na Slovensku v
experimentÃ¡lnom štÃ¡diu.
ŠtruktÃºra vÃ½robnÃ½ch zariadenÃ a vÃ½roby elektrickej energie v SR je sÃce
porovnateľnÃ¡ so
štruktÃºrou vyspelÃ½ch svetovÃ½ch ekonomÃk, určitou nevÃ½hodou je
pomerne vysokÃ¡ miera
koncentrÃ¡cie vÃ½roby v jednom podnikateľskom subjekte. Asi 44% elektrickej
energie sa
vyprodukuje v jadrovÃ½ch elektrÃ¡rňach v JaslovskÃ½ch Bohuniciach (4x440
MW)
a Mochovciach (2x440 MW), 18% vo vodnÃ½ch a zvyšok v parnÃ½ch
elektrÃ¡rňach. DodÃ¡vka
tepla v roku 1995 bola 252,5 PJ, z toho pre priemyselnÃ½ sektor bolo
dodanÃ½ch 58,6% a pre
bytovokomunÃ¡lny sektor 41,4%. VÃ¤čšina transformačnÃ½ch zariadenÃ je
technologicky
zastaranÃ¡, mÃ¡lo efektÃvna a ich prevÃ¡dzka mÃ¡ nepriaznivÃ½ dopad na
životnÃ© prostredie. Dve
najvÃ¤čšie tepelnÃ© elektrÃ¡rne v NovÃ¡koch a Vojanoch sa podieľajÃº na
znečistenÃ ovzdušia zo
systÃ©movej energetiky približne 75% (CO a NOx) a 80- 90% (SO2 a tuhÃ©
emisie). NajvÃ¤čšÃm
producentom uvedenÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok je prÃ¡ve energetika.

EnergetickÃ¡ nÃ¡ročnosť, vyjadrenÃ¡ podielom celkovej primÃ¡rnej spotreby
energie
a hrubÃ©ho domÃ¡ceho produktu, mÃ¡ od vzniku SR neustÃ¡le klesajÃºcu
tendenciu (z 1,59 v roku
1993 na 1,14 PJ/mld. Sk v roku 1998). StÃ¡le je však v porovnanÃ s priemerom
krajÃn
v EurÃ³pskej Ãºnii oveľa vyššia - dÃ´vodom sÃº najmÃ¤ nÃzka produktivita
prÃ¡ce, vysokÃ½ podiel
priemyslu na tvorbe HDP a jeho nepriaznivÃ¡ štruktÃºra (vysokÃ½ podiel
energeticky nÃ¡ročnÃ½ch
odvetvÃ). Spomalenie rastu HDP v poslednÃ½ch rokoch bolo sprevÃ¡dzanÃ©
miernym poklesom
spotreby primÃ¡rnych energetickÃ½ch zdrojov, poklesom konečnej spotreby
energie ako aj
spotreby elektriny. Spotreba primÃ¡rnych energetickÃ½ch zdrojov na obyvateľa
(140 GJ/obyv.)
je v SR na Ãºrovni cca 85% priemeru krajÃn EÃš.
VÃ½znamnou charakteristikou slovenskej energetiky z hľadiska spotreby je
dominancia
priemyslu v spotrebe všetkÃ½ch druhov energie a relatÃvne nÃzka spotreba u
obyvateľstva.
Ceny energie stÃ¡le neodrÃ¡žajÃº skutočnÃ© nÃ¡klady na jej zÃskanie a sÃº
podhodnotenÃ©. Ceny
energie negatÃvne ovplyvňuje netrhovÃ¡ cenovÃ¡ politika štÃ¡tu,
monopolnÃ¡ štruktÃºra energetiky,
netransparentnÃ½ mechanizmus tvorby cien. To brÃ¡ni racionalizÃ¡cii a
zefektÃvneniu spotreby
energie. Ãšspory energie sÃº pritom najvÃ¤čšÃm energetickÃ½m zdrojom
Slovenska, podobne ako
mnohÃ½ch inÃ½ch krajÃn. Vplyvom zastaralÃ½ch vÃ½robnÃ½ch technolÃ³giÃ,
nedostatočnej izolÃ¡cie
budov a rozvodov tepla sa veľkÃ© množstvo vyprodukovanej energie strÃ¡ca.
VeľkÃ½, takmer
nevyužitÃ½ potenciÃ¡l energetickÃ½ch Ãºspor je vo zvÃ½šenÃ energetickej
Ãºčinnosti v priemysle i pri
spotrebe energie v domÃ¡cnostiach. Podľa realistickÃ½ch odhadov by sa iba pri
zavedenÃ
ÃºspornÃ½ch opatrenÃ mohlo v priemysle ušetriť 30% spotrebovanej energie a
zlepšenÃm
izolÃ¡cie budov 30% spotreby tepla.
SÃºčasnÃ½ stav slovenskej energetiky nie je v sÃºlade s princÃpmi TUR.
EnergetickÃ½ systÃ©m
Slovenska je budovanÃ½ na bÃ¡ze importovanÃ½ch neobnoviteľnÃ½ch
zdrojov, ktorÃ© pokrÃ½vajÃº až
89% potrieb PEZ. Import najdÃ´ležitejšÃch energetickÃ½ch zdrojov navyše nie
je
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diverzifikovanÃ½ a je krytÃ½ najmÃ¤ dodÃ¡vkami z Ruskej federÃ¡cie.
DomÃ¡ce zÃ¡soby
energetickÃ½ch surovÃn sÃº malÃ© a nie je predpoklad, že budÃº na našom
ÃºzemÃ objavenÃ© novÃ©

kvantitatÃvne relevantnÃ© ložiskÃ¡. Využitie obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie
je malÃ© a pokrÃ½va
v sÃºčasnosti len 3,3% spotreby PEZ.
NepriaznivÃ½ environmentÃ¡lny vplyv energetiky je doteraz veľmi veľkÃ½,
najmÃ¤ čo sa
tÃ½ka vplyvu na ovzdušie. V roku 1998 sa elektrÃ¡rne a teplÃ¡rne podieľali na
celkovÃ½ch
emisiÃ¡ch SO2 45% a na emisiÃ¡ch NOx 35%. Spaľovanie fosÃlnych palÃv (vo
všetkÃ½ch
sektoroch hospodÃ¡rstva vrÃ¡tane dopravy) spÃ´sobuje 94% emisiÃ CO2 na
Slovensku.
PozitÃvny je trend poklesu emisiÃ všetkÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok do
ovzdušia vďaka
postupne realizovanÃ½m opatreniam na ekologizÃ¡ciu produkcie (najmÃ¤ v
tepelnÃ½ch
elektrÃ¡rňach). VeľkÃ½m environmentÃ¡lnym i ekonomickÃ½m problÃ©mom
bude ukončenie
prevÃ¡dzky a likvidÃ¡cia jadrovÃ½ch elektrÃ¡rnÃ a uloženie rÃ¡dioaktÃvneho
odpadu. NÃ¡klady
na tento proces energetici odhadujÃº minimÃ¡lne na 110 mld. Sk.
StrategickÃ½ dokument EnergetickÃ¡ politika SR prijatÃ½ vlÃ¡dou SR v januÃ¡ri
2000
otvÃ¡ra možnosti na zmenu sÃºčasnÃ©ho stavu a nasmerovania energetiky
Slovenska na
trajektÃ³riu TUR. Dokument poskytuje stručnÃº analÃ½zu celkovÃ©ho
sÃºčasnÃ©ho stavu
energetiky na Slovensku, načrtÃ¡va jej zÃ¡kladnÃ© vÃ½vojovÃ© perspektÃvy a
snažÃ sa
nasmerovať energetickÃº politiku na dodržiavanie rozhodujÃºcich kritÃ©riÃ,
ktorÃ© sÃº
dÃ´ležitÃ© aj pre TUR energetiky. SÃº nimi ekonomickÃ¡ efektÃvnosť,
vytvÃ¡ranie podmienok
pre liberalizÃ¡ciu trhu s energiou v rÃ¡mci celej EurÃ³py i environmentÃ¡lna
prijateľnosť.
Vyššia pozornosť ako doteraz je v energetickej politike venovanÃ¡ aj
obnoviteľnÃ½m
zdrojom energie a jej ÃºsporÃ¡m.
PerspektÃva vstupu do EÃš a s tÃ½m spojenÃ© ekonomickÃ© a legislatÃvne
opatrenia sÃº už
v sÃºčasnosti vÃ½raznÃ½m stimulom pre realizÃ¡ciu zabezpečenia TUR.
Nedostatok vlastnÃ½ch
neobnoviteľnÃ½ch zdrojov energie a vysokÃ½ potenciÃ¡l Ãºspor mÃ´žu byť tiež
stimulom
k uplatneniu princÃpov TUR v energetike. RizikÃ¡ a limity spočÃvajÃº najmÃ¤
vo vysokej
investičnej nÃ¡ročnosti realizÃ¡cie programov využitia obnoviteľnÃ½ch zdrojov
a niektorÃ½ch
programov Ãºspor energie. Prechod od sÃºčasnÃ©ho trvalo neudržateľnÃ©ho
stavu a rozvoja
slovenskej energetiky k TUR bude dlhodobÃ½ proces predpokladajÃºci veľkÃ©
štrukturÃ¡lne
zmeny v hospodÃ¡rstve krajiny, v celom energetickom systÃ©me od produkcie,

cez
transformÃ¡ciu až po konečnÃº spotrebu. Tieto štrukturÃ¡lne zmeny sÃº
nemožnÃ© bez zmien v
myslenÃ a konanÃ ľudÃ riadiacich spoločnosť a zmien v spotrebiteľskom
sprÃ¡vanÃ sa
obyvateľstva.
ZÃ¡kladnÃ© opatrenia a kroky na zabezpečenie TUR slovenskej energetiky by
sa mali
v sÃºlade s medzinÃ¡rodnÃ½mi zÃ¡vÃ¤zkami, ProgramovÃ½m vyhlÃ¡senÃm
vlÃ¡dy SR, energetickou
koncepciou SR sÃºstrediť na diverzifikÃ¡ciu dovozu palÃv a znÃženie zÃ¡vislosti
na ich importe,
dekoncentrÃ¡ciu vÃ½roby elektriny, demonopolizÃ¡ciu energetiky, znÃženie
energetickej
nÃ¡ročnosti hospodÃ¡rstva, technologickÃº modernizÃ¡ciu energetiky,
realizÃ¡ciu ÃºspornÃ½ch
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programov v energetike, zreÃ¡lnenie cien energiÃ, podporu využÃvania
obnoviteľnÃ½ch a
druhotnÃ½ch zdrojov, zavÃ¡dzanie novÃ½ch legislatÃvnych a daňovÃ½ch
opatrenÃ.
4.8.6. StavebnÃctvo
SlovenskÃ© stavebnÃctvo prešlo v tomto desaťročÃ dvoma vÃ½znamnÃ½mi
zmenami. Prvou
bol proces transformÃ¡cie stavebnÃ½ch organizÃ¡ciÃ, ktorÃ½ je ukončenÃ½.
Ťažisko odštÃ¡tnenÃ©ho
stavebnÃctva tvoria malÃ© a strednÃ© podniky, pričom sa podarilo zachovať
aj kapacity
koncentrovanÃ© do veľkÃ½ch firiem, predovšetkÃ½m v oblasti dopravnÃ©ho
a inžinierskeho
staviteľstva. DruhÃ¡ zmena sa prejavila v štruktÃºre a najmÃ¤ rozsahu
stavebnÃ½ch prÃ¡c po roku
1990. InvestičnÃ¡ vÃ½stavba a stavebnÃctvo sa dostali do vÃ½raznÃ©ho
Ãºtlmu.
Z analÃ½zy vÃ½voja stavebnej produkcie v rokoch 1990-99 vyplÃ½va, že
stavebnÃctvo patrÃ
medzi odvetvia, ktorÃ© najcitlivejšie reagovali na hospodÃ¡rsku politiku štÃ¡tu.
Dopyt po
stavebnÃ½ch prÃ¡cach vÃ½razne zaostal za ponukou stavebnÃ½ch
organizÃ¡ciÃ. ŠtruktÃºra
a požadovanÃ© technolÃ³gie vÃ½stavby sa menili, ale podnikateľskÃ©
stavebnÃ© organizÃ¡cie sa im
vedeli flexibilne prispÃ´sobiť. PozitÃvne vplyvy odvetvia stavebnÃctva na
ekonomiku
spoločnostÃ sa neprejavili, pretože chÃ½bala dostatočnÃ¡ objednÃ¡vka
stavebnÃ½ch prÃ¡c
z verejnÃ©ho a sÃºkromnÃ©ho sektoru a nÃ¡sledne sa nedostavil ani
multiplikačnÃ½ efekt
stavebnÃctva smerom k ďalšÃm priemyslovÃ½m odvetviam.
Z hľadiska štruktÃºry stavebnÃ½ch prÃ¡c vÃ½razne zaostala
bytovÃ¡ vÃ½stavba a občianska

vybavenosť sÃdiel školskÃ½mi, zdravotnÃckymi a kultÃºrnymi stavbami.
VÃ½znamne sa však
zvÃ½šil podiel nebytovÃ½ch stavieb – peňažnÃ½ch Ãºstavov a cirkevnÃ½ch
stavieb, ktorÃ© viac ako
40 rokov temer Ãºplne absentovali. UkÃ¡zalo sa, že pokles vÃ½roby postihol
hlavne kapacitne
najvÃ¤čšie vÃ½konnÃ© jednotky stavebnÃctva, ktorÃ© dosahovali vysokÃ½
štandard organizÃ¡cie prÃ¡ce
a produktivity a ktorÃ© sÃº svojim vÃ½robnÃ½m programom orientovanÃ© na
realizÃ¡ciu
celospoločensky vÃ½znamnÃ½ch investÃciÃ s celoštÃ¡tnym dopadom na
ekonomiku. Najmenej boli
tÃ½mto vÃ½vojom postihnutÃ© malÃ© podniky a živnostnÃci, ktorÃ svoj
vÃ½robnÃ½ program orientujÃº
predovšetkÃ½m na malÃ© stavby, opravu a Ãºdržbu a dokÃ¡zali sa lepšie
adaptovať na nepriaznivÃ©
podmienky stavebnÃ©ho trhu.
TakÃ½to vÃ½voj stavebnej vÃ½roby bol sprevÃ¡dzanÃ½ i vÃ½znamnÃ½mi
zmenami v technolÃ³giÃ¡ch
vÃ½stavby a rastom kvality stavebnÃ½ch prÃ¡c. Takmer Ãºplne sa prestali
použÃvať celostenovÃ©
panelovÃ© sÃºstavy, vÃ½razne sa obmedzila vÃ½stavba prefabrikovanÃ½ch
skeletovÃ½ch systÃ©mov
a presadila sa tradičnÃ¡ vÃ½stavba z tehÃ¡l, pÃ³robetÃ³nu, ale i ďalšÃch
silikÃ¡tovÃ½ch materiÃ¡lov
a systÃ©mov. VylÃºčenie cenovej regulÃ¡cie v bytovej a občianskej vÃ½stavbe
vÃ½znamne prispelo
k využitiu novÃ½ch materiÃ¡lov v technickom zariadenÃ budov, sanitÃ¡rnych
rozvodoch,
otvorovÃ½ch vÃ½plniach, podlÃ¡h a povrchovÃ½ch Ãºprav, strešnÃ½ch krytÃn. Uplatnenie tÃ½chto
materiÃ¡lov však viedlo k nÃ¡rastu cien. Podmienky uvÃ¡dzať kvalitnÃ©
stavebnÃ© vÃ½robky a
realizovať stavby sa sprÃsnili a sÃº zodpovedajÃºce podmienkam v krajinÃ¡ch
EÃš. ZÃskať
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certifikÃ¡t systÃ©mov kvality pokladajÃº manažmenty podnikov za zÃ¡kladnÃ½
predpoklad
ÃºspešnÃ©ho presadenia sa v domÃ¡cich i zahraničnÃ½ch sÃºťažiach.
VÃ½voz stavebnÃ½ch kapacÃt najmÃ¤ v poslednom obdobÃ stagnuje, naviac
uplatnenie
slovenskÃ½ch stavebnÃ½ch firiem na zahraničnÃ½ch trhoch nie je
dostatočnÃ©. Pokles vÃ½vozu
stavebnÃ½ch prÃ¡c bol spÃ´sobenÃ½ hlavne nedostatkom finančnÃ½ch
prostriedkov u zahraničnÃ½ch
investorov na vÃ½chodnÃ½ch a transformujÃºcich sa trhoch ako aj limitovanÃm vÃ½vozu
stavebnÃ½ch kapacÃt do ekonomicky vyspelÃ½ch krajÃn. Svoj vplyv mÃ¡ aj
konkurencieschopnosť slovenskÃ©ho stavebnÃctva - jej posilňovanie sa
ukÃ¡zalo byť nielen
jednou z možnostÃ ako uplatniť voľnÃ© stavebnÃ© kapacity a umožniť

zamestnanosť, ale aj
zÃ¡kladnÃ½m vÃ½chodiskom pre smerovanie v budÃºcnosti. V tomto smere
rozhodujÃºcou cestou
musÃ byť zlepšenie kvality v stavebnÃctve, rozšÃrenie orientÃ¡cie a posilnenie
vedy a vÃ½skumu
v stavebnÃctve, vytvorenie zodpovedajÃºceho prostredia pre všetkÃ½ch
partnerov na stavebnom
trhu a zlepšenie odbornej prÃpravy a vzdelÃ¡vania pracovnÃkov v stavebnÃctve.
PrudkÃ½ pokles stavebnej vÃ½roby po roku 1990 sa prejavil v poklese podielu
stavebnÃctva
na tvorbe HDP a v zamestnanosti. KÃ½m v roku 1990 bol podiel stavebnÃctva
na tvorbe HDP
9,2%, v roku 1994 už len 4,6%. Podiel stavebnÃctva na celkovej zamestnanosti
klesol za to
istÃ© obdobie z 10,2% na 7,6%. V počte pracovnÃkov tento pokles predstavuje
znÃženie
o takmer 100 tis. pracovnÃkov v obdobÃ 1990-1994.
Pokles stavebnej produkcie predstavoval znÃženie zo 113,7 mld. Sk v roku
1990 na 52,9
mld. Sk v roku 1994 (v stÃ¡lych cenÃ¡ch roku 1995), čo je pokles o 53,5%. Tento
pokles bol
spÃ´sobenÃ½ najmÃ¤ znÃženÃm podielu stavebnÃ½ch investÃciÃ na
celkovÃ½ch obstaranÃ½ch
investÃciÃ¡ch. KÃ½m v roku 1990 bol tento podiel 53,7%, v roku 1994 to bolo
už len 44,0%.
Prejavilo sa to najmÃ¤ v zmene štruktÃºry stavebnej produkcie podľa
investičnÃ©ho zamerania,
hlavne v novej vÃ½stavbe, vrÃ¡tane modernizÃ¡ciÃ a rekonštrukciÃ. Po
prudkom poklese
stavebnÃ½ch prÃ¡c v rokoch 1991–1994 došlo v roku 1995 k miernemu
zvÃ½šeniu tuzemskej
produkcie (index 102,8) a k zvÃ½šeniu stavebnÃ½ch prÃ¡c v zahraničÃ.
NajmÃ¤ realizÃ¡ciou veľkÃ½ch infraštruktÃºrnych projektov financovanÃ½ch z
verejnÃ½ch
zdrojov a zahraničnÃ½ch Ãºverov sa v rokoch 1996-1997 zaznamenal rast
domÃ¡cej produkcie
a postupne sa vytvÃ¡rala aj požadovanÃ¡ rozostavanosť v bytovej vÃ½stavbe.
V roku 1997
vzrÃ¡stol podiel stavebnÃctva na vytvorenom HDP na 5,3%, čo predstavuje
index rastu 112,8
oproti roku 1996. PozitÃvne možno hodnotiť, že tento rast sa dosiahol
predovšetkÃ½m rastom
produktivity prÃ¡ce (index 105,1), keď ročnÃ½ priemernÃ½ evidenčnÃ½ počet
pracovnÃkov v roku
1997 sa oproti roku 1996 v podstate nezmenil. Z hľadiska vÃ½voja štruktÃºry
stavebnej
produkcie podľa vlastnÃctva možno konštatovať rÃ½chly rast sÃºkromnÃ©ho
sektora, ktorÃ½ sa
v roku 1997 podieľal na celkovej produkcii viac ako 82%. V štruktÃºre podľa
investičnÃ©ho
zamerania sa v tomto obdobÃ prejavil pomerne nÃzky podiel oprÃ¡v, Ãºdržby a

ostatnÃ½ch prÃ¡c,
zatiaľ čo vÃ½voj podielu novej vÃ½stavby, modernizÃ¡ciÃ a rekonštrukciÃ mal
vzostupnÃº tendenciu
a bol ovplyvňovanÃ½ realizÃ¡ciou infraštruktÃºrnych projektov (diaľnice) a
energetickÃ½ch
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stavieb. Naopak, pokles bol zaznamenanÃ½ vo vÃ½voze stavebnÃ½ch prÃ¡c v
zahraničÃ, hlavne do
štÃ¡tov bÃ½valÃ©ho ZSSR a Nemecka.
V roku 1998 došlo opÃ¤ť k poklesu vÃ½konnosti stavebnÃctva - podiel na
tvorbe HDP sa
znÃžil na 4,9%. Podiel zamestnanosti sÃce ostal nezmenenÃ½ (7,4%), udržal sa
však na Ãºkor
poklesu produktivity prÃ¡ce. Oproti roku 1997 sa znÃžil objem stavebnÃ½ch
prÃ¡c o 3,5%
a pretrvÃ¡vala aj tendencia poklesu stavebnej produkcie v zahraničÃ, keď v
porovnanÃ s rokom
1997 klesol reÃ¡lny objem produkcie v zahraničÃ o 27,7%. Pokles dopytu po
stavebnÃ½ch
prÃ¡cach spÃ´sobil, že stavebnÃctvo sa ku koncu roka 1998 podieľalo na
celkovej
nezamestnanosti v SR 10,1%.
NepriaznivÃ½ vÃ½voj pokračoval aj v roku 1999. V prvom polroku sa stavebnÃ¡
produkcia
znÃžila oproti rovnakÃ©mu obdobiu minulÃ©ho roka o 27,6%, poklesol aj
počet pracovnÃkov o
6,7%. PretrvÃ¡va tendencia poklesu stavebnej produkcie v zahraničÃ.
HlavnÃ½m cieľom priemyslu stavebnÃ½ch lÃ¡tok v rokoch 1990-1999 bolo
zabezpečiť
vÃ½robu relevantnÃ½ch druhov stavebnÃ½ch materiÃ¡lov a vÃ½robkov pre
potreby stavebnej vÃ½roby,
umiestniť časť produkcie na zahraničnÃ½ch trhoch a tÃ½m udržať efektÃvnosť
vlastnej vÃ½roby a
zlepšiť zahraničnÃº platobnÃº bilanciu SR.
HospodÃ¡rsky a sociÃ¡lny vÃ½voj v priemysle stavebnÃ½ch lÃ¡tok prebiehal
zhodne ako v inÃ½ch
odvetviach. Bol ovplyvnenÃ½ predovšetkÃ½m znÃženou mierou investovania v
spoločnosti, o
čom jednoznačne hovoria vÃ½sledky. Priemysel stavebnÃ½ch lÃ¡tok je už dnes
stabilizovanÃ½, jeho
vÃ½konnosť, ale predovšetkÃ½m efektÃvnosť jeho hospodÃ¡renia v budÃºcom
obdobÃ je zÃ¡vislÃ¡ od
rastu stavebnej produkcie.
4.8.8. Doprava
EkonomickÃ¡ reforma uskutočňovanÃ¡ v rokoch 1990-1999 vÃ½razne
ovplyvnila štruktÃºru a
vÃ½vojovÃ© trendy dopravy v SR. Prejavil sa vÃ½raznÃ½ posun smerom k
rastu osobnej a nÃ¡kladnej
automobilovej dopravy, zatiaľ čo ekonomickÃ¡ reforma a hospodÃ¡rska politika
vÃ½razne
znevÃ½hodnili železničnÃº dopravu, mestskÃº hromadnÃº dopravu a ostatnÃ©

formy hromadnej
prepravy. Tento posun smerom k individualizÃ¡cii dopravy a uprednostňovaniu
cestnej
dopravy zakladÃ¡ vÃ½raznÃ© trendy smerom k vÃ¤čšiemu zaťažovaniu
environmentu
vrÃ¡tane obytnÃ½ch zÃ³n sÃdiel hlukom a emisiami škodlivÃn. Obdobie rokov
1990-1999 tak
možno charakterizovať ako prÃklon k environmentÃ¡lne menej vhodnÃ½m
druhom dopravy.
Doprava sa na tvorbe HDP v roku 1999 podieľala 7,09%. V porovnanÃ s rokom
1997 je
tento podiel vyššÃ takmer o 0,1%.
Tab.č. 26 - Podiel dopravy na tvorbe HDP (% )
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
% tvorby HDP 6,1 6,8 6,2 6,1 5,8 6,1 7,09
Zdroj: ŠÃš SR
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Hustota cestnej siete v roku 1998 bola 0,361 km/km2 a je hodnotenÃ¡ s
ohľadom na
členitosť terÃ©nu ako dostatočnÃ¡, v porovnanÃ so susednÃ½mi štÃ¡tmi však
pomerne nÃzka.
Hustota diaľničnej siete v roku 1998 bola 0,0059 km/km2. DiaľničnÃ¡ sieť,
koncipovanÃ¡
v trasÃ¡ch eurÃ³pskych cestnÃ½ch ťahov E 65, E 75, E 58 a E 50 sa napÃ¡ja na
cestnÃ©
komunikačnÃ© systÃ©my susednÃ½ch štÃ¡tov a dopĺňa ich hlavnÃº cestnÃº
sieť EurÃ³py. KomplexnÃ½
projekt prÃpravy a realizÃ¡cie vÃ½stavby v roku 1996 špecifikoval rozsah
vÃ½stavby diaľnic do
roku 1998 a vytÃ½čil termÃn dokončenia diaľničnej siete do roku 2005.
UvedenÃ© ciele boli
vzhľadom na nedostatok finančnÃ½ch prostriedkov prehodnotenÃ© v roku
1999 a prijatÃ¡ bola
novÃ¡ Koncepcia rozvoja diaľničnej infraštruktÃºry. Od februÃ¡ra 1996 do
novembra 1998 sa do
užÃvania odovzdalo 122 km diaľnic a diaľničnÃ½ch privÃ¡dzačov, čÃm celkovÃ¡
dĺžka diaľnic
dosiahla 288 km. V porovnanÃ s tempom vÃ½stavby pred rokom 1996 za
uvedenÃ© obdobie
vzrÃ¡stla rÃ½chlosť vÃ½stavby 5-nÃ¡sobne. V roku 1998 bola cestnÃ¡ sieť
tvorenÃ¡ 17.710 km ciest
a diaľnic - v porovnanÃ s rokom 1993 došlo k poklesu o 155 km, pričom u
diaľnic došlo
k nÃ¡rastu ich celkovej dĺžky o 90 km. Z celkovej plÃ¡novanej dĺžky diaľničnej
siete (659,3 km
k roku 2005) tak bolo ku koncu roka 1998 v užÃvanÃ 43,7%.
Veľmi vÃ½znamnÃ½ z hľadiska rozvoja dopravnÃ©ho systÃ©mu SR je aj jeho
regionÃ¡lny
rozmer, ktorÃ½ sa prejavuje hlavne vo vzťahoch regiÃ³nov k hlavnÃ©mu
mestu Bratislave a
k regionÃ¡lnym centrÃ¡m – krajskÃ½m mestÃ¡m navzÃ¡jom. Preto prioritnÃ½

zÃ¡ujem štÃ¡tu je umožniť
rÃ½chle, bezpečnÃ© a kvalitnÃ© napojenie Ãºzemia Slovenska na Bratislavu a
Ãºzemia jednotlivÃ½ch
krajov na ich krajskÃ© mestÃ¡. Vzhľadom na to, že v hlavnom meste a
krajskÃ½ch mestÃ¡ch sÃº
sÃºstredenÃ© orgÃ¡ny štÃ¡tnej sprÃ¡vy, školy, zdravotnÃcke zariadenia a
kultÃºrne inštitÃºcie,
predstavuje uvedenÃ¡ dostupnosť vÃ½znamnÃ½ sociÃ¡lny faktor. V rÃ¡mci
rozvoja dopravnÃ©ho
systÃ©mu SR je nutnÃ© odstrÃ¡niť nedostupnosť a zabezpečiť vytvÃ¡ranie
regionÃ¡lnej dopravy.
ZaznamenanÃ½ pokles vo vÃ½voji nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva v obdobÃ sa v
roku 1998 premietol
do zmien prepravnÃ½ch potrieb a nÃ¡slednÃ©ho poklesu vÃ½konov v cestnej
a nÃ¡kladnej
doprave. Rozvoj nastal len v kamiÃ³novej doprave ako dÃ´sledok liberalizÃ¡cie
zahraničnÃ©ho
obchodu a vzniku novÃ½ch konkurenčnÃ½ch aktivÃt. Pokles nastal v množstve
prepravenÃ©ho
tovaru, priemernej prepravnej vzdialenosti, počtu prepravenÃ½ch osÃ´b aj
vÃ½konov osobnej
dopravy. Ťažiskom využÃvania verejnej dopravy je dochÃ¡dzka do škÃ´l a
zamestnania. KlesÃ¡
podiel verejnej hromadnej dopravy na nepravidelnÃ½ch cestÃ¡ch. V tejto
oblasti silne stÃºpa
individuÃ¡lna doprava osobnÃ½mi automobilmi. PrÃčinou poklesu verejnej
hromadnej dopravy je
obmedzovanie resp. rušenie zliav na cestovnom a redukcia mÃ¡lo efektÃvnych
liniek a spojov.
MestskÃ¡ hromadnÃ¡ doprava (MHD) je zabezpečovanÃ¡ v Bratislave, Banskej
Bystrici,
Košiciach, Prešove a Žiline dopravnÃ½mi podnikmi miest a v ostatnÃ½ch
mestÃ¡ch SR štÃ¡tnymi
podnikmi SAD. Z hľadiska vÃ½voja počtu prepravovanÃ½ch osÃ´b podnikmi
MHD v roku 1998
pokračoval pokles počtu prepravenÃ½ch osÃ´b, zaznamenanÃ½ od roku 1996.
Počet prepravenÃ½ch
osÃ´b ostatnÃ½mi podnikmi cestnej verejnej dopravy rovnako klesal.
ŽelezničnÃ¡ doprava patrÃ k odvetviam, ktorÃ© boli minulÃ½m
hospodÃ¡rskym systÃ©mom
veľmi poznačenÃ© a bola podriadenÃ¡ extenzÃvnemu rozvoju hospodÃ¡rstva.
Prednostne bola
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využÃvanÃ¡ na prepravu tovarov, najmÃ¤ pevnÃ½ch palÃv, surovÃn pre hutnÃcky a ťažkÃ½ priemysel
a pre investičnÃº vÃ½stavbu. OsobnÃ¡ doprava bola zameranÃ¡ na prepravu
osÃ´b do zamestnania.
RastÃºce požiadavky železničnÃ¡ doprava zabezpečovala intenzifikÃ¡ciou,
pričom nebola
zabezpečovanÃ¡ ani jednoduchÃ¡ reprodukcia zÃ¡kladnÃ½ch prostriedkov.
TÃ¡to skutočnosť viedla

k zaostÃ¡vaniu technickej zÃ¡kladne, jej fyzickÃ©mu i morÃ¡lnemu
opotrebovaniu. Tento
problÃ©m sa stal vypuklÃ½m hlavne v osobnej doprave a premietol sa do nÃzkej kultÃºry
cestovania, nÃzkej rÃ½chlosti a nespoľahlivosti železničnej dopravy.
ŽelezničnÃ¡ doprava mÃ¡
vÃ½raznÃ½ potenciÃ¡l na zmiernenie negatÃvnych vplyvov ťažkej nÃ¡kladnej
dopravy. Stav
dopravnej infraštruktÃºry pre železničnÃº dopravu nie je vyhovujÃºci. V roku
1998 dosiahla
dĺžka železničnÃ½ch tratÃ hodnotu 3665 km, čo v porovnanÃ s rokom 1997
predstavuje pokles o
8 km. ElektrifikovanÃ½ch bolo 1535 km, čo predstavuje 41, 9%. Z celkovej
dĺžky tratÃ pre
rÃ½chlosť 120 km/hod vyhovuje len 8 % a pre rÃ½chlosť 100 km/hod približne
18%. Na tretine
dĺžky tratÃ je znÃženÃ¡ rÃ½chlosť z dÃ´vodu zlÃ©ho stavu. InfraštruktÃºra
železničnej dopravy
svojou kapacitou prevyšuje sÃºčasnÃ© i prognÃ³zovanÃ© vÃ½kony, jej
prevÃ¡dzkovÃ½ stav však
zaostÃ¡va o 15-20 rokov za štandardom vyspelÃ½ch eurÃ³pskych krajÃn.
TraťovÃ© rÃ½chlosti
dosahovanÃ© na tratiach zaradenÃ½ch do medzinÃ¡rodnÃ½ch železničnÃ½ch
magistrÃ¡l AGC
nevyhovujÃº eurÃ³pskym parametrom. Hustota železničnej siete je 74,6
km/1000 km2 a je
porovnateľnÃ¡ s eurÃ³pskym priemerom. Na 1000 obyvateľov pripadÃ¡ 0,69 km
železničnej
trate. V počte prepravenÃ½ch osÃ´b obdobne ako u cestnej dopravy
pokračoval trend poklesu v roku 1998 došlo k poklesu prepravenÃ½ch osÃ´b o 1677 tis. V dÃ´sledku
poklesu objemu
prepravy a priemernej prepravnej vzdialenosti klesajÃºcu tendenciu mali aj
prepravnÃ© vÃ½kony.
TrvalÃ© obmedzenie rÃ½chlostÃ a nedostatočnÃ¡ Ãºdržba nedovoľujÃº ani v
priaznivÃ½ch Ãºsekoch
využiť najvyššiu traťovÃº rÃ½chlosť, čo sa prejavuje vo zvÃ½šenÃ½ch
dopravnÃ½ch nÃ¡kladoch a
strate dopravnÃ½ch trhov.
InfraštruktÃºru kombinovanej dopravy tvoria terminÃ¡ly kombinovanej dopravy,
železničnÃ©
trate a prÃpojnÃ© cestnÃ© komunikÃ¡cie k terminÃ¡lom. SR sa v roku 1994
stala členom Dohody
AGTC (EurÃ³pska dohoda o najdÃ´ležitejšÃch trasÃ¡ch medzinÃ¡rodnej
kombinovanej dopravy a
sÃºvisiacich objektoch). Napriek vÃ½znamnÃ½m prÃnosom kombinovanej
dopravy oproti cestnej
doprave, jej rozvoj je zatiaľ v podmienkach SR nedostatočnÃ½, tak ako je
nedostatočne
vybudovanÃ¡ infraštruktÃºra pre tento typ dopravy. Aj v tomto druhu dopravy
pokračuje trend
poklesu jednotlivÃ½ch ukazovateľov. Z hľadiska budÃºceho vÃ½voja bude

nutnÃ© aktualizovať
zÃ¡mery, ciele, koncepcie a program realizÃ¡cie ďalšieho rozvoja kombinovanej
dopravy v SR
s ohľadom na jej budÃºci rozvoj v EurÃ³pe a previazať kombinovanÃº dopravu
SR na
kombinovanÃº dopravu EurÃ³py.
ZÃ¡kladom infraštruktÃºry vodnej dopravy SR je DunajskÃ¡ vodnÃ¡ cesta s
dvoma verejnÃ½mi
prÃstavmi Bratislava a KomÃ¡rno a zÃ¡vodovÃ½m prÃstavom ŠtÃºrovo. Ďalšou
vÃ½znamnou
sÃºčasťou je VÃ¡žska vodnÃ¡ cesta - VÃ¡h je rovnako zaradenÃ½ do zoznamu
eurÃ³pskych vodnÃ½ch
ciest medzinÃ¡rodnÃ©ho vÃ½znamu. VyužÃvanie ďalšÃch vodnÃ½ch tokov pre
pravidelnÃº dopravu
nie je zatiaľ realizovanÃ©. Ťažisko využÃvania vodnej dopravy je v preprave
tovarov so
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zavÃ¡dzanÃm novÃ½ch technolÃ³giÃ prepravy - kontajnerizÃ¡cie. V osobnej
doprave je zahrnutÃ¡
preprava osÃ´b na splavnÃ½ch vodnÃ½ch tokoch na ÃºzemÃ Slovenska. V
počte prepravenÃ½ch osÃ´b
vodnou dopravou bol v roku 1998 zaznamenanÃ½ pokles o 1 tis. Pri preprave
tovaru pokračoval
pokles v celkovom množstve prepravenÃ©ho tovaru.
PriemernÃ¡ prepravnÃ¡ vzdialenosť dosiahla
hodnotu 1113,7 km. Pokles v prepravnÃ½ch vÃ½konoch bol spÃ´sobenÃ½
rozpadom bÃ½valÃ©ho
ZSSR a jeho trhov a taktiež vojnovÃ½m konfliktom v JuhoslÃ¡vii. K oživeniu
dopravy na Dunaji
došlo v roku 1998. SR mÃ¡ dostatočnÃº prepravnÃº kapacitu na obnovenie
prepravy na
Dunajskej vodnej ceste vrÃ¡tane plavidiel na primeranej technickej Ãºrovni a
disponuje
prÃstavmi vybavenÃ½mi prÃslušnou prekladnou technikou.
V roku 1998 vlastnilo 34 prevÃ¡dzkovateľov leteckej dopravy zapÃsanÃ½ch v
registri
civilnÃ©ho letectva 352 civilnÃ½ch lietadiel. LetiskÃ¡ v Bratislave a Košiciach
patria
k strategickÃ½m verejnÃ½m letiskÃ¡m pre medzinÃ¡rodnÃº dopravu.
RegionÃ¡lnymi verejnÃ½mi
letiskami pre medzinÃ¡rodnÃº dopravu sÃº Poprad/Tatry, Sliač, Piešťany, Žilina,
TrenčÃn.
V celkovom počte prepravenÃ½ch osÃ´b pokračoval trend rastu. V roku 1998
bolo prepravenÃ½ch
o 51 570 osÃ´b viac ako v roku 1997. V celkovom množstve prepravenÃ©ho
tovaru došlo v roku
1998 k ďalšiemu poklesu, ktorÃ½ oproti roku 1997 bol 223 ton.
Doprava patrÃ k najvÃ½znamnejšÃm zložkÃ¡m ekonomickÃ½ch aktivÃt s
vÃ½znamnÃ½mi vplyvmi
na životnÃ© prostredie a zdravie ľudÃ. Miera vplyvov zÃ¡visÃ od druhu
dopravy, jej

energetickej nÃ¡ročnosti, typu použÃvanÃ½ch palÃv a vÃ½voja zÃ¡kladnÃ½ch
ukazovateľov
v doprave. Ťažiskom negatÃvnych vplyvov dopravy na životnÃ© prostredie sÃº
emisie
znečisťujÃºcich lÃ¡tok do ovzdušia. Tento problÃ©m je obzvlÃ¡šť vÃ½znamnÃ½
v urbanizovanÃ½ch
oblastiach, kde je koncentrovanÃ¡ cestnÃ¡ doprava. ĎalšÃmi negatÃvnymi
vplyvmi sÃº hluk,
produkcia odpadov, spotreba energie, zÃ¡ber pÃ´dy, narušovanie biotopov
rastlinstva a
živočÃšstva. V neposlednej miere vÃ½znamnÃ½m negatÃvnym faktorom na
zdravie človeka je
dopravnÃ¡ nehodovosť.
SR vykonÃ¡va pravidelnÃº ročnÃº inventarizÃ¡ciu produkcie emisiÃ
znečisťujÃºcich lÃ¡tok
z prevÃ¡dzky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy.
PrvÃ¡ inventarizÃ¡cia bola
uskutočnenÃ¡ v roku 1993 s vÃ½chodiskovÃ½m rokom 1990. Bilancia
produkcie emisiÃ z dopravy
spolu s bilanciou produkcie emisiÃ zo stacionÃ¡rnych zdrojov znečistenia tvorÃ
vÃ½chodisko pre
hodnotenie plnenia zÃ¡vÃ¤zkov a povinnostÃ vyplÃ½vajÃºcich pre SR z
medzinÃ¡rodnÃ½ch
dohovorov v oblasti ochrany ovzdušia, ku ktorÃ½m SR pristÃºpila. V oblasti
dopravy SR
postupuje v sÃºlade s NÃ¡rodnÃ½m programom znižovania emisiÃ CO2,
ktorÃ©ho sÃºčasťou je
”NÃ¡rodnÃ½ program na stabilizÃ¡ciu a znižovanie CO2 v doprave v SR”. Z
hľadiska podielu
dopravy na celkovÃ½ch emisiÃ¡ch bilancovanÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok je
vÃ½znamnÃ½ cca 35%
podiel dopravy na emisiÃ¡ch NOX, 45% podiel na emisiÃ¡ch CO. Podiel dopravy
na emisiÃ¡ch
sklenÃkovÃ½ch plynov je približne 9% a na VOC 36%. Na celkovej produkcii
emisiÃ z dopravy
mÃ¡ hlavnÃ½ podiel cestnÃ¡ doprava. Podiel ostatnÃ½ch druhov dopravy je pri
jednotlivÃ½ch
znečisťujÃºcich lÃ¡tkach veľmi malÃ½. IndividuÃ¡lna osobnÃ¡ doprava
mÃ¡ ťažiskovÃ½ podiel na
emisiÃ¡ch z cestnej dopravy - u jednotlivÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok bol v roku
1998 tento podiel
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nasledovnÃ½ - CO - 89,3%, CO2 - 52,6%, NOx - 45,3%, VOC - 83,1%, SO2 19,5%, tuhÃ©
znečisťujÃºce lÃ¡tky (TZL) - 17,8 %, pričom pri nÃ¡kladnej doprave bol podiel
CO - 9,5%, CO2 38,2%, NOX - 39,6%, VOC - 15,2%, SO2 - 64,3%, TZL - 71,8%.
Z hľadiska zhodnotenia trendov vÃ½voja u jednotlivÃ½ch znečisťujÃºcich
lÃ¡tok, i napriek
vÃ½raznÃ©mu nÃ¡rastu spotreby pohonnÃ½ch hmÃ´t v cestnej doprave,
nÃ¡rastu počtu osobnÃ½ch

motorovÃ½ch vozidiel došlo len k miernemu nÃ¡rastu poklesu bilancovanÃ½ch
škodlivÃn.
PozitÃvny vplyv na produkciu emisiÃ z dopravy malo rÃ½chle tempo nÃ¡stupu
technicky a
technologicky modernÃ½ch osobnÃ½ch motorovÃ½ch vozidiel vybavenÃ½ch
trojcestnÃ½mi
katalyzÃ¡tormi vÃ½fukovÃ½ch plynov a s nižšou mernou spotrebou paliva.
ĎalšÃm pozitÃvnym
momentom bolo sprÃsnenie kontroly technickÃ©ho stavu motorovÃ½ch
vozidiel a zavedenie
emisnÃ½ch kontrol motorovÃ½ch vozidiel. NežiadÃºce tempo rozvoja
individuÃ¡lneho motorizmu,
spojenÃ© s vÃ½raznÃ½m nÃ¡rastom spotreby pohonnÃ½ch hmÃ´t negatÃvne
ovplyvnilo celkovÃº
produkciu emisiÃ z dopravy.
V roku 1998 bolo v odvetvÃ dopravy a spojov vyprodukovanÃ½ch celkom
58.679,1 t
zvlÃ¡štnych a nebezpečnÃ½ch odpadov. V porovnanÃ s celkovou produkciou v
SR (9,7 mil. t) je
to 0,6%, doprava sa preto nezaraďuje medzi vÃ½znamnÃ½ch producentov
odpadov. Z uvedenÃ©ho
objemu bolo 32 157,7 t zvlÃ¡štnych odpadov a 26 521,9 t nebezpečnÃ½ch
odpadov.
ProblematickÃ© je hlavne nakladanie s posledne nebezpečnÃ½mi odpadmi
(akumulÃ¡tory,
odpadovÃ© oleje a pod.).
Doprava zohrÃ¡va vÃ½znamnÃº Ãºlohu v nÃ¡rodnÃ½ch environmentÃ¡lnych
hodnoteniach, ale aj vo
vzťahu k sociÃ¡lnym aspektom. Na jednej strane sociÃ¡lne faktory pÃ´sobia ako
"hnacia sila" na
vÃ½vojovÃ© trendy v doprave (napr. štruktÃºra spotreby v domÃ¡cnostiach,
využÃvanie voľnÃ©ho
času, Ãºroveň disponibilnÃ½ch prÃjmov a ich vÃ½daj, sociÃ¡lnodemografickÃ© charakteristiky) a
zohrÃ¡va vÃ½znamnÃº Ãºlohu v živote obyvateľov z hľadiska zabezpečenia
prepravy do škÃ´l,
zamestnania a za aktivitami realizovanÃ½mi vo voľnom čase, na druhej strane
doprava
prispieva jednak k znečisťovaniu ŽP, nehodovosti a mnohÃ½m ďalšÃm
vyvolanÃ½m negatÃvnym
sociÃ¡lnym efektom. Medzi nepriaznivÃ© trendy dopravy v SR patria napr.
preferencia
a vÃ½raznÃ½ rast automobilovej dopravy (najmÃ¤ v mestÃ¡ch a na hlavnÃ½ch
trasÃ¡ch), Ãºtlm verejnej
hromadnej dopravy, presun prepravy tovarov zo železnice na cesty.
4.8.9. CestovnÃ½ ruch
EkonomickÃ¡ reforma uskutočňovanÃ¡ v rokoch 1990-99 mala vytvoriť
priaznivÃ© podmienky
pre rozvoj cestovnÃ©ho ruchu na Slovensku. CestovnÃ½ ruch mal v tomto
obdobÃ šancu stať sa
jednÃ½m z ťažiskovÃ½ch odvetvÃ ekonomiky SR tak ako je tomu napr. v
susednom RakÃºsku.

CestovnÃ½ ruch sa však podobne ako inÃ© odvetvia dostal koncom
uvedenÃ©ho obdobia do krÃzy,
a to najmÃ¤ z dÃ´vodu nÃzkej konkurencieschopnosti poskytovanÃ½ch služieb,
čo sa prejavuje
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v jeho nedostatočnom rozvoji a v poklese prÃjmov z tohoto odvetvia. PrÃjmy z
aktÃvneho
zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu s vÃ½nimkou roku 1994 majÃº klesajÃºcu
tendenciu, pričom
priemernÃ½ medziročnÃ½ pokles je približne 7%. V roku 1998 dosiahli vÃ½šku
17,231 mld. Sk a
v porovnanÃ s rokom 1994 poklesli o takmer 20%. Tento nepriaznivÃ½ vÃ½voj
bol ovplyvnenÃ½
predovšetkÃ½m tÃ½m, že Slovensko ako jedinÃ½ štÃ¡t strednej EurÃ³py
nemÃ¡ doposiaľ vypracovanÃº
stratÃ©giu zvyšovania podielu Slovenska ako cieľovej krajiny cestovnÃ©ho
ruchu na eurÃ³pskom
a svetovom trhu cestovnÃ©ho ruchu. Slovensko je pre vÃ¤čšinu potenciÃ¡lnych
nÃ¡vštevnÃkov
neznÃ¡ma krajina. Napriek tomu, že v roku 1995 vznikla SlovenskÃ¡ agentÃºra
pre cestovnÃ½
ruch, ktorej cieľom je propagovať Slovensko ako krajinu cestovnÃ©ho ruchu,
dochÃ¡dza
neustÃ¡le k poklesu prÃjmov z aktÃvneho zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu.
VÃ½davky na pasÃvny zahraničnÃ½ cestovnÃ½ ruch majÃº negatÃvny vplyv
na vÃ½voj platobnej
bilancie štÃ¡tu, pritom tieto vÃ½davky majÃº od roku 1994 nerovnomernÃ½,
prevažne rastÃºci trend
vÃ½voja. V roku 1998 dosiahli hodnotu 16.727 mil. Sk, čo je v porovnanÃ s
rokom 1993 rast o
cca 55%. Rast vÃ½davkov na pasÃvny zahraničnÃ½ cestovnÃ½ ruch bol
ovplyvnenÃ½
predovšetkÃ½m pestrosťou ponuky cestovnÃ½ch kancelÃ¡riÃ, z ktorÃ½ch 90%
sa zameriava prÃ¡ve
na pasÃvny zahraničnÃ½ cestovnÃ½ ruch. Toto zameranie je ovplyvnenÃ© aj
tÃ½m, že podnikanie
v pasÃvnom zahraničnom cestovnom ruchu je menej rizikovÃ© - ide
predovšetkÃ½m o existenciu
permanentnÃ©ho dopytu a zÃ¡ujem obyvateľov Slovenska o dovolenku v
zahraničÃ, spoľahlivosť
obchodnÃ½ch partnerov a kvalitu služieb.
Pokles prÃjmov z aktÃvneho zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu a rast
vÃ½davkov na pasÃvny
zahraničnÃ½ cestovnÃ½ ruch sa prejavil aj vo vÃ½voji salda cestovnÃ©ho
ruchu, salda bilancie
služieb a v konečnom dÃ´sledku aj vo vÃ½voji platobnej bilancie Slovenska v
sledovanom
obdobÃ. PozitÃvne možno hodnotiť skutočnosť, že saldo cestovnÃ©ho ruchu je
ešte stÃ¡le aktÃvne.
Saldo v roku 1998 dosiahlo 504 mil. Sk, čo je v porovnanÃ s najÃºspešnejšÃm
rokom 1994

pokles o 95%. Skutočnosť, že cestovnÃ½ ruch mÃ´že vÃ½razne prispieť k
riešeniu problÃ©mov
vÃ½voja platobnej bilancie Slovenska, možno dokumentovať aj Ãºdajmi z roku
1994, kedy sa
prÃjmy z cestovnÃ©ho ruchu podieľali cca 30% na celkovÃ½ch prÃjmoch za
služby.
NepriaznivÃ½ vÃ½voj ukazovateľov prÃjmov a salda cestovnÃ©ho ruchu sa
prejavuje aj vo
vÃ½voji podielu devÃzovÃ½ch prÃjmov z cestovnÃ©ho ruchu na HDP, ktorÃ½
sa v obdobÃ 1993-1999
pohyboval v rozmedzÃ 2,4-3,95%, pričom najvyššÃ bol v roku 1995 a najnižšÃ v
roku 1999 tento ukazovateľ mÃ¡ od roku 1995 neustÃ¡ly poklesovÃ½ trend. Podiel prÃjmov z aktÃvneho
zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu na exporte sa pohybuje v rozmedzÃ od
3,8% do 7,21%, aj
tento ukazovateľ vykazuje od roku 1995 klesajÃºcu tendenciu.
Tab.č. 27 - Podiel devÃzovÃ½ch prÃjmov z cestovnÃ©ho ruchu na HDP a
exporte v SR
Ukazovateľ/rok 1993 1995 1997 1999 Zmena
1999/1993
Podiel na HDP 3,42% 3,95% 2,76% 2,4% 0,7
Podiel na exporte 7,13% 7,21% 6,21% 3,8% 0,53
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Porovnanie vybranÃ½ch ekonomickÃ½ch ukazovateľov rozvoja cestovnÃ©ho
ruchu na
Slovensku a vo vybranÃ½ch krajinÃ¡ch ukazuje, že všetky porovnÃ¡vanÃ©
krajiny na rozdiel od SR
dosahujÃº priaznivÃ½ vÃ½voj ukazovateľov prÃjmov z aktÃvneho
zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu.
Na Slovensku sa prejavuje jeden z najvÃ½raznejšÃch znakov neudržateľnÃ©ho
rozvoja
cestovnÃ©ho ruchu - rÃ½chlejšÃ rast počtu nÃ¡vštevnÃkov než je rast devÃzovÃ½ch prÃjmov
z aktÃvneho zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu. Slovensko v porovnanÃ s
krajinami zaznamenÃ¡va
najnepriaznivejšÃ vÃ½voj cestovnÃ©ho ruchu napriek tomu, že disponuje
oveľa vÃ¤čšÃm
prÃrodnÃ½m a čiastočne aj kultÃºrnym potenciÃ¡lom. DÃ´vodom tohto
vÃ½voja je aj nedocenenie
ekonomickÃ©ho vÃ½znamu cestovnÃ©ho ruchu zo strany štÃ¡tu a absencia
jasne formulovanej
štÃ¡tnej politiky rozvoja cestovnÃ©ho ruchu.
CestovnÃ½ ruch je jednÃ½m z odvetvÃ, ktorÃ© mÃ´žu napomÃ´cť prechodu
slovenskej ekonomiky
na trajektÃ³riu TUR. Slovensko mÃ¡ k tomu všetky danosti ako sÃº prÃrodnÃ©
krÃ¡sy, ľudskÃ½
potenciÃ¡l a ďalšie. DoterajšÃ spÃ´sob fungovania cestovnÃ©ho ruchu sa však
z ekonomickÃ©ho
hľadiska javÃ ako vysoko neefektÃvny, čo sÃºvisÃ najmÃ¤ s nÃzkou Ãºrovňou
služieb a s tÃ½m

spojenou nekonkurencieschopnosťou celÃ©ho odvetvia. Na druhej strane
mÃ¡ Slovensko veľkÃº
prÃležitosť realizovať ciele udržateľnÃ©ho rozvoja, pretože sa tu doposiaľ
neprejavili
vÃ½raznÃ© negatÃvne vplyvy masovÃ©ho rozvoja cestovnÃ©ho ruchu, v
podnikateľskej sfÃ©re
prevažujÃº mÃ¡lokapacitnÃ© zariadenia a domÃ¡ci kapitÃ¡l a relatÃvne nÃzka
miera zahraničnej
zadĺženosti v porovnanÃ s inÃ½mi odvetviami. Podpora rozvoja cestovnÃ©ho
ruchu by sa mala
zamerať najmÃ¤ na domÃ¡ci cestovnÃ½ ruch, aktÃvny zahraničnÃ½
cestovnÃ½ ruch a podporu
domÃ¡cich malÃ½ch a strednÃ½ch podnikateľov.
4.8.10. InformačnÃ© technolÃ³gie (kvartÃ©rny sektor)
Rozvoj modernÃ½ch technolÃ³giÃ je spojenÃ½ s nÃ¡rastom digitÃ¡lnej
ekonomiky a
elektronickÃ©ho obchodovania. Internet a modernÃ© informačnÃ©
technolÃ³gie umožňujÃº stÃ¡le vo
vÃ¤čšej miere digitalizÃ¡ciu zÃ¡kladnÃ½ch funkciÃ ekonomiky a prevedenie
neustÃ¡le rastÃºceho
počtu ekonomickÃ½ch činnostÃ do digitÃ¡lnej podoby. Do tejto oblasti
”kyberpriestoru” sa dnes
presÃºvajÃº nielen obchodnÃ© operÃ¡cie, ale aj vytvÃ¡ranie hrubÃ©ho
domÃ¡ceho produktu a nÃ¡rast
pracovnÃ½ch prÃležitostÃ. VynÃ¡rajÃºca sa digitÃ¡lna ekonomika mÃ¡ za
predpokladu vytvorenia
zodpovedajÃºcich prÃ¡vnych rÃ¡mcov potenciÃ¡l stať sa vÃ½znamnÃ½m
faktorom rastu svetovej
ekonomiky v nastupujÃºcom storočÃ.
Slovensko patrÃ v sÃºčasnej dobe medzi krajiny vÃ½razne zaostÃ¡vajÃºce za
vyspelÃ½mi
krajinami sveta vo všetkÃ½ch oblastiach rozvoja informačnej spoločnosti, čo sa
potom dosť
vÃ½razne prejavuje na vÃ½konnosti a konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky i na
životnej Ãºrovni obyvateľov Slovenska. Do dnešnÃ©ho dňa Slovensko dokonca
nemÃ¡
spracovanÃ½ žiadny oficiÃ¡lny program podpory rozvoja informačnej
spoločnosti na Slovensku.
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Rozvoj Internetu je dnes neoddeliteľne spojenÃ½ so vzrastom digitÃ¡lnej
ekonomiky a
elektronickÃ©ho obchodovania. Internet a modernÃ© informačnÃ©
technolÃ³gie umožňujÃº stÃ¡le
vo vÃ¤čšej miere digitalizÃ¡ciu zÃ¡kladnÃ½ch funkciÃ ekonomiky a prevedenie
neustÃ¡le rastÃºceho
počtu ekonomickÃ½ch činnostÃ do digitÃ¡lnej podoby. Do oblasti
kyberpriestoru sa dnes
presÃºvajÃº nielen obchodnÃ© operÃ¡cie, ale aj vytvÃ¡ranie hrubÃ©ho
domÃ¡ceho produktu a
vytvÃ¡ranie pracovnÃ½ch miest.

4.9. EkonomickÃ© nÃ¡stroje
4.9.1. SÃºbor ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov
EkonomickÃ© nÃ¡stroje sa využÃvajÃº na stimulovanie sprÃ¡vania sa orgÃ¡nov,
inštitÃºciÃ, ako aj
samotnÃ½ch vÃ½robcov, spotrebiteľov a ďalšÃch subjektov tak, aby svojou
činnosťou
podporovali smerovanie k TUR. JednÃ½m z princÃpov TUR, ktorÃ½ sa pritom
využÃva, je princÃp
”znečisťovateľ platÃ”. Všetky environmentÃ¡lne nÃ¡klady je potrebnÃ©
preniesť na vÃ½robcov
a spotrebiteľov a neprenÃ¡šať tieto nÃ¡klady na inÃ© časti spoločnosti, inÃ©
krajiny alebo budÃºce
generÃ¡cie. SamotnÃ© ceny by mali vyjadrovať relatÃvnu vzÃ¡cnosť a celkovÃº
hodnotu zdrojov
a mali by tak prispievať k ochrane životnÃ©ho prostredia. TakÃ½mito
nÃ¡strojmi sÃº najmÃ¤:
• štÃ¡tny rozpočet, rozpočet obcÃ, rozpočet podnikov a inÃ½ch organizÃ¡ciÃ,
• rÃ´zne formy daňovÃ½ch Ãºľav, mÃ¤kkÃ½ch Ãºverov, dotÃ¡cie, bezÃºročnÃ©
pÃ´žičky a pod.,
• formy negatÃvnej stimulÃ¡cie napr. platby za znečistenie a využÃvanie prÃrodnÃ½ch zdrojov,
• dane,
• oceňovanie zdrojov, oceňovanie prÃ¡ce, oceňovanie vÃ½robkov a pod.
Ako sa uvÃ¡dza v kapitole 8 (programovÃ¡ oblasť C) Agendy 21 uplatňovanie
ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov pre podporu TUR vyžaduje: vytvoriť ÃºčinnÃº
kombinÃ¡ciu
ekonomickÃ½ch, regulačnÃ½ch a voľnÃ½ch (samoregulačnÃ½ch) metÃ³d,
odstrÃ¡niť tie dotÃ¡cie, ktorÃ©
nie sÃº v sÃºlade s TUR, prepracovať existujÃºce štruktÃºry ekonomickÃ½ch a
fiskÃ¡lnych stimulov
tak, aby vyhovovali environmentÃ¡lnym a rozvojovÃ½m cieľom, vytvoriť
nÃ¡stroje na kontrolu
znečisťovania a na environmentÃ¡lne vhodnÃ© hospodÃ¡renie so zdrojmi.
Prechodu k udržateľnÃ©mu modelu fungovania ekonomiky mÃ´že napomÃ´cť
sÃºbor
ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov, ktorÃ© boli vyvinutÃ© a sÃº testovanÃ© vo
viacerÃ½ch krajinÃ¡ch sveta pre
potreby presmerovania ekonomiky a spoločnosti smerom k TUR. Toto
presmerovanie sa
mÃ´že uskutočniť postupnÃ½mi Ãºpravami sÃºčasnÃ©ho industriÃ¡lneho
ekonomickÃ©ho systÃ©mu,
alebo vytvÃ¡ranÃm alternatÃvneho ekonomickÃ©ho systÃ©mu fungujÃºceho
na princÃpoch TUR,
ktorÃ½ sÃºčasnÃ½ ekonomickÃ½ systÃ©m postupne nahradÃ. TÃ½mito
nÃ¡strojmi sÃº:
• environmentÃ¡lna daňovÃ¡ reforma, založenÃ¡ na internalizÃ¡cii externalÃt a
zavedenÃ
environmentÃ¡lnych danÃ zahrňujÃºcich skutočnÃ© nÃ¡klady
spotrebovÃ¡vanÃ½ch surovÃn
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a energie do cien vÃ½robkov, čo by malo viesť k znÃženiu spotreby resp. k
efektÃvnejšiemu
využÃvaniu zdrojov a k znevÃ½hodneniu vÃ½robkov nÃ¡ročnÃ½ch na vstupy,
• zavedenie alternatÃvnych ekonomickÃ½ch ukazovateľov, ukazujÃºcich
skutočnÃ½ stav
celej spoločnosti namiesto doterajšieho použÃvania iba HDP, použÃvanie koša
ekonomickÃ½ch, spoločenskÃ½ch a environmentÃ¡lnych ukazovateľov,
diverzifikovanÃ½ch
podľa potrieb jednotlivÃ½ch regiÃ³nov resp. štÃ¡tov,
• presun dÃ´razu z produktivity prÃ¡ce na produktivitu zdrojov (napr.
negawattovÃ¡
revolÃºcia Amory Lovinsa, uvÃ¡dzajÃºca, že najlacnejšia je nevyrobenÃ¡ resp.
ušetrenÃ¡
energia),
• environmentÃ¡lny a sociÃ¡lny audit, ÃºčtovnÃctvo, investovanie,
• vytvÃ¡ranie sietÃ lokÃ¡lnej ekonomiky, podpora lokÃ¡lnej a komunitnej
ekonomiky,
bezpeňažnÃ© systÃ©my,
• presun priorÃt na alternatÃvne (obnoviteľnÃ©) energetickÃ© zdroje ako napr.
solÃ¡rna
energia, presun prostriedkov napr. z investÃciÃ do jadrovej energetiky do
daňovÃ½ch Ãºľav a
zvÃ½hodňovania alternatÃvnych energetickÃ½ch zdrojov.
Medzi tradičnÃ© nÃ¡stroje ekonomickej praxe, prostrednÃctvom ktorÃ½ch je
usmerňovanÃ¡
ekonomika štÃ¡tu, patria najmÃ¤ fiskÃ¡lna a menovÃ¡ politika, finančnÃ© trhy a
štÃ¡tne fondy.
V procese realizÃ¡cie TUR je v sÃºvislosti s tÃ½mito nÃ¡strojmi potrebnÃ© zdÃ
´razniť, že by mali
slÃºžiť predovšetkÃ½m na vyvÃ¡ženÃ½ rozvoj novej ekonomiky slÃºžiacej na
podporu
komplexnÃ©ho rozvoja ľudskÃ½ch zdrojov – najmÃ¤ zlepšenie kvality života.
4.9.2. FiskÃ¡lna (rozpočtovÃ¡) politika
FiskÃ¡lna politika svojÃm charakterom zÃ¡visÃ nielen od ekonomickÃ½ch
podmienok krajiny,
ale aj od politickÃ½ch faktorov a situÃ¡cie. Ovplyvňovanie relevantnÃ½ch
makroekonomickÃ½ch
ukazovateľov sa realizuje buď využitÃm nÃ¡strojov prÃjmovej alebo
vÃ½davkovej časti štÃ¡tneho
rozpočtu, štÃ¡tnych fondov a mechanizmom systÃ©mu verejnÃ½ch financiÃ.
ŠtÃ¡t realizuje fiskÃ¡lnu politiku prostrednÃctvom štÃ¡tneho rozpočtu a
rozpočtov ostatnÃ½ch
zložiek verejnej sprÃ¡vy. ŠtÃ¡tny rozpočet SR, ako aj fiskÃ¡lny okruh sÃº v
našich podmienkach
charakteristickÃ© deficitom a sÃºstavnÃ½m rastom verejnÃ©ho dlhu, pričom
rastie aj jeho podiel na
HDP. V roku 1999 sa vďaka prijatÃ½m stabilizačnÃ½m opatreniam podarilo
mierne znÃžiť oba
deficity na prijateľnÃº Ãºroveň. Avšak na druhej strane, podľa niektorÃ½ch
odhadov (MMF) je
skutočnÃ¡ vÃ½ška deficitu predovšetkÃ½m ostatnÃ½ch zložiek verejnej

sprÃ¡vy vyššia ako oficiÃ¡lne
vykazovanÃ© Ãºdaje. NajvÃ¤čšie riziko do budÃºcnosti skrÃ½vajÃº
predovšetkÃ½m fondy sociÃ¡lneho
a zdravotnÃ©ho poistenia, kde sa čoraz viac roztvÃ¡rajÃº nožnice medzi
zdrojmi a vÃ½davkami,
čoho dÃ´sledkom je ich rastÃºci deficit. VeľkÃ© časovÃ© riziko v sebe
skrÃ½vajÃº aj štÃ¡tne ÃºčelovÃ©
fondy. FiskÃ¡lna politika štÃ¡tu bola dlhodobo postavenÃ¡ na nadmernÃ½ch
vÃ½davkoch a nie na
reÃ¡lnych prÃjmoch, čo nie je z dlhodobÃ©ho hľadiska priaznivÃ©.
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VÃ½chodiskovÃ¡ situÃ¡cia SR v roku 1993 bola obtiažna, vÃ¤čšina
makroekonomickÃ½ch
ukazovateľov poukazovala na recesiu hospodÃ¡rstva. V roku 1993-1995 sa
fiskÃ¡lna politika dÃ¡
hodnotiť ako reštriktÃvna. V roku 1993 skončil štÃ¡tny rozpočet so schodkom
25,3 mld. (podľa
metodiky MMF), čo bolo asi 7,2% HDP a celkovÃ½ fiskÃ¡lny deficit dosiahol 26,4
mld. Sk. V
tomto roku sa začal prejavovať tzv. dvojitÃ½ deficit (sÃºčasnÃ¡ existencia
fiskÃ¡lneho deficitu a
deficitu obchodnej bilancie), ktorÃ½ mÃ¡ pri dlhodobejšom vÃ½skyte
nepriaznivÃ© dÃ´sledky.
Prejavil sa hlavne v rokoch 1996-1998, keď bola expanzÃvna fiskÃ¡lna politika
navyše
kombinovanÃ¡ s reštriktÃvnou menovou politikou. Roky 1994 a 1995 boli
striedavo len rokmi
buď fiskÃ¡lneho alebo obchodnÃ©ho deficitu.
Rok 1996 predstavoval rok prudkej fiskÃ¡lnej expanzie, kedy deficit ŠR dosiahol
26 mld.
Sk. A dosiahol sa najvÃ½raznejšÃ deficit obchodnej bilancie (12,2% HDP). V
roku 1997 bol
mierny ekonomickÃ½ rast financovanÃ½ deficitne so zvÃ½šenÃm zadĺženia,
vÃ½razne reštriktÃvnou
menovou politikou a inÃ½mi administratÃvnymi zÃ¡sahmi (revitalizÃ¡cia,
plošnÃ¡ regulÃ¡cia cien,
dovoznÃ¡ prirÃ¡žka, dovoznÃ© certifikÃ¡ty) bez systÃ©movÃ©ho riešenia.
CelkovÃ½ fiskÃ¡lny deficit
dosiahol takmer 35 mld. Sk. Rok 1998 bol rokom vyvrcholenia expanzÃvnej
politiky bÃ½valej
vlÃ¡dy - dosiahnutÃ½ bol doposiaľ najvyššÃ deficit verejnÃ½ch financiÃ (42,7
mld. Sk), pričom
deficit dosiahli všetky okruhy verejnÃ½ch financiÃ, dokonca aj obce. CelkovÃ½
fiskÃ¡lny deficit
dosiahol 6% HDP, zahraničnÃ© zadĺženie dosiahlo takmer 12 mld. USD.
Za kľÃºčovÃ© otÃ¡zky pre tvorbu štÃ¡tneho rozpočtu na rok 1999 bolo
považovanÃ© znižovanie
deficitu verejnÃ½ch financiÃ - zvyšovanÃm prÃjmov a znižovanÃm vÃ½davkov.
Pri deficite ŠR na
rok 1999 22,1 mld. Sk (podľa metodiky MMF) a celkovom deficite verejnÃ½ch
financiÃ na

Ãºrovni 35,6 mld. Sk došlo k znÃženiu pomeru fiskÃ¡lneho deficitu k HDP o
1,5% v porovnanÃ s
rokom 1998 (na 4,5%). NepriaznivÃ½m bol však nÃ¡rast deficitu SociÃ¡lnej
poisťovne,
ZdravotnÃ½ch poisťovnÃ a NÃšP na 9,7 mld. Sk (pričom prognÃ³za na rok 2000
predpokladÃ¡ ich
možnÃ½ deficit až 15 mld. Sk).
KľÃºčovÃº Ãºlohu v rÃ¡mci prÃjmov hrali daňovÃ© prÃjmy, a to s čoraz
vÃ½raznejšie rastÃºcou
tendenciou. Ich špecifickÃ½m znakom bol postupne klesajÃºci pomer medzi
daňami z prÃjmov
prÃ¡vnickÃ½ch osÃ´b (PO) a daňami z prÃjmov fyzickÃ½ch osÃ´b (FO) z
pomeru 3:1 na pomer
0,85:1 – čo znamenalo nÃ¡rast danÃ z prÃjmu FO pri sÃºčasnom poklese danÃ z
prÃjmu PO.
PravidelnÃ½ bol nÃ¡rast prÃjmov z nepriamych danÃ (DPH, spotrebnÃ© dane).
KonsolidÃ¡cia verejnÃ½ch financiÃ v roku 1999 bola dosiahnutÃ¡ najmÃ¤
ozdravnÃ½mi
opatreniami z mÃ¡ja - tzv. "balÃčkom opatrenÃ" (najmÃ¤ zvÃ½šenie dovoznej
prirÃ¡žky na 7%,
deregulÃ¡cia cien energiÃ, zvÃ½šenie dolnej sadzby DPH). V konečnom dÃ
´sledku došlo
k vÃ½raznÃ©mu znÃženiu dvojitÃ©ho deficitu. NegatÃvom je najmÃ¤
vysokÃ¡ nezamestnanosť, ktorÃ¡
vytvÃ¡ra tlaky na strane fiskÃ¡lnych prÃjmov (nižšie daňovÃ© vÃ½nosy) aj
vÃ½davkov (vÃ½davky na
sociÃ¡lny systÃ©m), čÃm došlo k opÃ¤tovnÃ©mu nÃ¡rastu deficitu verejnÃ½ch
financiÃ, ktorÃ½ by sa
mohol v doposiaľ najvyššej vÃ½ške prejaviť v roku 2000 (odhad MMF je až
6,9% HDP).
Konštrukcia rozpočtu na rok 2000 po prvÃ½krÃ¡t stavala na prÃjmoch a nie na
vÃ½davkoch ako
tomu bolo v minulosti. ZÃ¡kon o štÃ¡tnom rozpočte predpokladal deficit vo
vÃ½ške 18 mld. Sk
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(čo je na Ãºrovni 2% HDP), deficit verejnÃ½ch financiÃ by mal byť 3% HDP.
MMF na zÃ¡klade
svojej metodiky predpokladal deficit štÃ¡tneho rozpočtu SR na rok 2000 vo
vÃ½ške 35,5 mld. a
deficit verejnÃ½ch financiÃ vo vÃ½ške 61,5 mld. Sk. VÃ½raznÃ½m negatÃvom
je vysokÃ© zadĺženie
verejnÃ©ho sektora.
Tab.č. 28 - VÃ½voj štÃ¡tneho rozpočtu a verejnÃ½ch financiÃ
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Deficit štÃ¡tneho rozpočtu -25,3 -4,6 -2,4 -11,1 -17,1 -18,7 -14,8
% HDP -6,9% -1,1% -0,5% -1,9% -2,6% -2,6% -1,8%
Deficit verejnÃ½ch financiÃ -26,5 -5,8 2,0 -7,6 -34,8 -42,7 -29,5
% HDP -7,2% -1,3% 0,4% -1,3% -5,3% -6,0% -3,6%
Zdroj: MMF
4.9.3. MonetÃ¡rna (menovÃ¡) politika
Cieľom menovej politiky je zabezpečenie meny a tÃ½m nÃ¡slednÃ© nepriame

ovplyvňovanie
inÃ½ch makroekonomickÃ½ch ukazovateľov. NÃ¡rodnÃ¡ Banka Slovenska
(NBS) sa pri
vykonÃ¡vanÃ menovej politiky riadi zÃ¡konom o NBS, devÃzovÃ½m zÃ¡konom a
inÃ½mi sÃºvisiacimi
prÃ¡vnymi normami.
Vonkajšia a vnÃºtornÃ¡ menovÃ¡ stabilita je v prÃpade malej otvorenej
ekonomiky veľmi
Ãºzko prepojenÃ¡. V SR dosiahla menovÃ¡ politika pomerne vysokÃº mieru
externej a internej
stability ako vÃ½sledku vÃ½razne reštriktÃvnej až neutrÃ¡lnej monetÃ¡rnej
politiky.
Snahou NBS bolo od samÃ©ho začiatku vybudovanie stabilnej meny, a to
vnÃºtornej
(stabilita domÃ¡cich cien, čiže nÃzka miera inflÃ¡cie) aj vonkajšej (určenÃ¡ je
vÃ½mennÃ½m kurzom
meny). NezÃ¡vislÃ¡ slovenskÃ¡ mena vznikla 8.2.1993 rozdelenÃm československej menovej
Ãºnie. Ekonomika bola v tom čase v značnej recesii a vÃ½chodiskovÃ¡ pozÃcia
slovenskej koruny
bola preto nepriaznivÃ¡. Napriek tomu v priebehu troch rokov dokÃ¡zala NBS
dosiahnuť
vÃ½bornÃ© vÃ½sledky, pričom vÃ½znamnÃ½m faktorom Ãºspechu menovej
politiky bola najmÃ¤
nezÃ¡vislosť od politickej moci.
V roku 1993 NBS pristÃºpila k 10% devalvÃ¡cii meny a k ďalšÃm opatreniam,
pričom
postupne prechÃ¡dzala od administratÃvnych opatrenÃ k priamym nÃ¡strojom
menovej politiky
(najmÃ¤ operÃ¡ciÃ¡m na voľnom trhu) a dopĺňala devÃzovÃ© rezervy.
SpoločnÃ½m vÃ½sledkom
fiskÃ¡lnej a monetÃ¡rnej politiky rokov 1994-1995 bol vysokÃ½ hospodÃ¡rsky
rast spojenÃ½
s najnižšou inflÃ¡ciou v regiÃ³ne. Roky 1996-1998 boli charakteristickÃ©
rozporom fiskÃ¡lnej a
menovej politiky. KÃ½m rozpočtovÃ¡ politika bola vysoko expanzÃvna, menovÃ¡
politika bola
vÃ½razne reštriktÃvna. NBS sa rÃ´znymi opatreniami snažila korigovať tlaky
fiskÃ¡lnej politiky
na menovÃº stabilitu (vysokÃ½ schodok verejnÃ½ch financiÃ pÃ´sobÃ na
neudržateľnosť fixnÃ©ho
kurzu meny). SituÃ¡cia sa neustÃ¡le zhoršovala a smerovala k ďalšiemu
oslabovaniu koruny,
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preto NBS 1.10. 1998 zaviedla tzv. plÃ¡vajÃºci kurz koruny (s EUR ako
referenčnou menou).
DÃ´sledkom bolo vÃ½raznÃ© znehodnotenie slovenskej koruny.
Rok 1999 bol rokom sanÃ¡cie slovenskej ekonomiky, pričom
nadmernÃ¡ spotreba štÃ¡tu
v predchÃ¡dzajÃºcich rokoch bola kompenzovanÃ¡ reštriktÃvnou fiskÃ¡lnou
politikou a

znižovanÃm schodku verejnÃ½ch financiÃ, čo vyÃºstilo do zrÃ½chlenÃ©ho
rastu nezamestnanosti a
inflÃ¡cie. Pomalosť pokračujÃºcich reforiem sa ukÃ¡zala v kurze koruny, ktorÃ½
v prvom polroku
stÃ¡le klesal (v mÃ¡ji 1999 vystÃºpil na viac ako 44 Sk/USD). Koncom roku 1999
sa kurz udržal
na Ãºrovni okolo 42 Sk/USD, pričom koruna posilňovala. SlovenskÃ¡ ekonomika
bola
posilňovanÃ¡ predovšetkÃ½m exportom, preto sa NBS rozhodla prvÃ½krÃ¡t v
histÃ³rii Slovenska
intervenovať proti posilňovaniu koruny.
Roky po osamostatnenÃ SR boli rokmi vÃ½znamnÃ½ch hospodÃ¡rskych a
politickÃ½ch zmien.
MenovÃ¡ politika vytvorila jeden z najstabilnejšÃch pilierov slovenskej
ekonomiky
(predovšetkÃ½m vďaka svojej nezÃ¡vislosti) a značne prispela k vlastnej i
štÃ¡tnej kredibilite.
4.9.4. FinančnÃ© trhy
ReÃ¡lny vznik kapitÃ¡lovÃ©ho trhu v SR možno datovať do roku 1993, pričom
bol vÃ½razne
ovplyvnenÃ½ kupÃ³novou metÃ³dou privatizÃ¡cie. Jej nespornÃ½m prÃnosom
bolo, že urÃ½chlila
vybudovanie inštitucionÃ¡lnej zÃ¡kladne s pomerne vysokou technickou a
organizačnou
Ãºrovňou, z viacerÃ½ch hľadÃsk porovnateľnou s vyspelÃ½mi trhmi.
VytvorenÃ© bolo Stredisko
cennÃ½ch papierov SR (SCP SR), ktorÃ© mÃ¡ funkciu centrÃ¡lneho depozitÃ¡ra
pre zaknihovanÃ©
cennÃ© papiere. Dozor nad kapitÃ¡lovÃ½m trhom zverili do kompetencie MF
SR.
JednotlivÃ© subjekty slovenskÃ©ho kapitÃ¡lovÃ©ho trhu v počiatočnom
obdobÃ zabezpečovali
predovšetkÃ½m priestor na obchodovanie značnÃ©ho počtu emisiÃ akciÃ
rozdelenÃ½ch v rÃ¡mci
kupÃ³novej privatizÃ¡cie. Postupne sa začali objavovať aj prvky
charakteristickÃ© pre štandardnÃ©
kapitÃ¡lovÃ© trhy (napr. emisie akciÃ jednotlivÃ½ch spoločnostÃ). PrÃnosom
bol aj rozvoj trhu s
dlhopismi kolektÃvneho investovania (investičnÃ© spoločnosti).
V roku 1994 sa začali objavovať aj prvÃ© negatÃvne signÃ¡ly vyplÃ½vajÃºce
najmÃ¤ z
nedostatočnej regulÃ¡cie slovenskÃ©ho kapitÃ¡lovÃ©ho trhu (nÃzka
transparentnosť vyÃºsťujÃºca do
poškodzovania akcionÃ¡rov investičnÃ½ch fondov, minoritnÃ½ch akcionÃ¡rov v
sprivatizovanÃ½ch
spoločnostiach, pochybnÃ© skupovanie akciÃ). Prejavom kapitÃ¡lovÃ©ho trhu
bolo prenikanie
politickÃ½ch vplyvov, vyÃºsťujÃºce do skrytej likvidÃ¡cie nezÃ¡vislÃ½ch
investičnÃ½ch spoločnostÃ
a fondov a v ochrane anonymnÃ½ch vlastnÃkov veľkÃ©ho objemu majetku
(akcie na doručiteľa).
SÃºčasnÃ½ stav slovenskÃ©ho kapitÃ¡lovÃ©ho trhu charakterizuje stagnÃ¡cia

a zlyhÃ¡vanie jeho
zÃ¡kladnÃ½ch funkciÃ - nezabezpečuje efektÃvne rozdeľovanie zdrojov,
vÃ½razne sa znÃžila
intenzita obchodovania na trhu. ŠtÃ¡tny dozor nad kapitÃ¡lovÃ½m trhom vo
vÃ¤čšine prÃpadov
nedokÃ¡že zabezpečiť ochranu prÃ¡v jednotlivÃ½ch ÃºčastnÃkov trhu.
O sÃºčasnej kritickej situÃ¡cii na kapitÃ¡lovom trhu vypovedÃ¡ oficiÃ¡lny
akciovÃ½ index SAX.
Od 31. oktÃ³bra 1994 poklesla jeho hodnota z Ãºrovne 201,4 bodov pod 100
bodov v decembri
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1998 a v mÃ¡ji 1999 dosiahol index svoje historickÃ© minimÃ¡ (poklesol na
hranicu 75 bodov).
Na burze dominujÃº anonymnÃ© obchody nad priamymi. SekundÃ¡rny trh s
akciami organizuje
taktiež RM systÃ©m. AkciovÃ½ index RMS (k 1.1.1995 bola
stanovenÃ¡ počiatočnÃ¡ hodnota 1000
bodov) klesol na 550 bodov koncom roka 1998, v mÃ¡ji 1999 klesol až k hranici
450 bodov.
DevÃzovÃ½ trh je globÃ¡lnym trhom. NajvÃ¤čšÃmi slovenskÃ½mi ÃºčastnÃkmi
tohto trhu
z hľadiska vÃ½voja slovenskej koruny sÃº NÃ¡rodnÃ¡ banka Slovenska a inÃ©
bankovÃ© inštitÃºcie.
V ČSFR československÃº korunu devalvovali niekoľkokrÃ¡t v druhej polovici roku
1990,
aby sa dosiahol malÃ½ rozdiel medzi oficiÃ¡lnym a paralelnÃ½m kurzom
čierneho trhu (čÃm sa
vytvÃ¡rali podmienky na zavedenie vnÃºtornej konvertibility koruny k
1.1.1991). Zavedenie
vnÃºtornej konvertibility znamenalo neobmedzenÃ½ prÃstup k cudzej mene
pre všetky tuzemskÃ©
prÃ¡vnickÃ© osoby pre obchodnÃ© Ãºčely a v obmedzenej miere aj pre
obyvateľstvo.
VÃ½voj menovÃ©ho kurzu slovenskej koruny od roku 1993 neprebiehal až na
niekoľko
vÃ½nimiek dramaticky, v porovnanÃ s okolitÃ½mi ekonomikami išlo o vÃ½voj
veľmi pokojnÃ½ a
stabilnÃ½. Od roku 1993 sa kurz slovenskej koruny určoval fixne voči košu
piatich mien (USD,
DEM, ATS CHF a FRF). V jÃºli 1993 prišlo k 10%-nej devalvÃ¡cii. KÃ´š bol
zjednodušenÃ½ v
jÃºli 1994, keď sa zÃºžil na dve meny – 60% DEM a 40% USD. Takto sa určoval
až do 2.
oktÃ³bra 1998, keď prišlo k zrušeniu fixnÃ©ho kurzu koruny. Od tohto dňa
slovenskÃ¡ koruna
voľne plÃ¡va na zÃ¡klade obchodovania na devÃzovom trhu. Od 1. januÃ¡ra
1999 použÃva
NÃ¡rodnÃ¡ banka Slovenska ako referenčnÃº menu pre svoje Ãºčely EUR, aj keď
tento fakt
neovplyvňuje voľnÃ© plÃ¡vanie koruny.
Na peňažnom trhu sa stretÃ¡vajÃº banky, poisťovne a štÃ¡t. Obchoduje sa na

ňom
s hotovostnÃ½mi finančnÃ½mi prostriedkami. NajvÃ½znamnejšÃm
indikÃ¡torom peňažnÃ©ho trhu je
ukazovateľ BRIBOR, čiže medzibankovÃ¡ ÃºrokovÃ¡ miera. Všeobecne pri
nedostatku
peňažnÃ½ch prostriedkov ÃºrokovÃ© miery stÃºpajÃº, pri prebytku klesajÃº.
VÃ½voj ÃºrokovÃ½ch mier
sa sleduje prostrednÃctvom troch reprezentatÃvnych ÃºrokovÃ½ch mier: O/N,
tÃ½ždennÃ½ch
a trojmesačnÃ½ch ÃºrokovÃ½ch mier BRIBOR.
Na peňažnom trhu štÃ¡t financuje svoj rozpočtovÃ½ deficit prostrednÃctvom
emisie štÃ¡tnych
pokladničnÃ½ch poukÃ¡žok. Mimoriadna aktivita štÃ¡tu v rokoch 1996-98
viedla k neÃºmernÃ©mu
zvyšovaniu ÃºrokovÃ½ch mier. Pri absencii kapitÃ¡lovÃ©ho trhu sa peňažnÃ½
trh stal jedinÃ½m, na
ktorom mohli štÃ¡t, podniky a obce zÃskať finančnÃ© zdroje. ExpanzÃvna
fiskÃ¡lna politika vlÃ¡dy
neustÃ¡le zvyšovala dopyt štÃ¡tu po peniazoch, čo sa automaticky odrazilo na
vÃ½ške ÃºrokovÃ½ch
mier (na Ãºrovni 20% a viac). InštitucionÃ¡lni investori tak logicky
uprednostňovali vysokÃ½ a
štÃ¡tom zaručenÃ½ vÃ½nos, čo sa prejavilo aj na vÃ½ške ÃºrokovÃ½ch mier
pre podnik. Došlo tak
k vytlÃ¡čaniu sÃºkromnÃ½ch investÃciÃ, keď si nemohli podnikatelia a
prÃ¡vnickÃ© osoby požičať za
prijateľnÃ© ÃºrokovÃ© miery. Veľa podnikov, obcÃ a inÃ½ch subjektov sa
preto orientovalo na
zÃskanie zdrojov zo zahraničia, čÃm vzrÃ¡stol zahraničnÃ½ dlh (najmÃ¤
sÃºkromnÃ©ho sektoru).
Ekonomika nemohla dlhodobo vydržať vysokÃ© ÃºrokovÃ© miery a financovať
dvojitÃ½ deficit
(fiskÃ¡lny a externÃ½). V sÃºčasnosti sÃº ÃºrokovÃ© miery stabilizovanÃ© a
ich vÃ½ška je na Ãºrovni
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inflÃ¡cie (10-13%). NajvÃ¤čšiu Ãºlohu pri ich znižovanÃ zohral opÃ¤ť štÃ¡t
vÃ½raznou reštrikciou
fiskÃ¡lnej politiky.
4.9.5. ŠtÃ¡tne fondy
V rÃ¡mci špeciÃ¡lnych organizačnÃ½ch štruktÃºr štÃ¡tnych fondov pri
ministerstvÃ¡ch sa
zhromažďujÃº a prerozdeľujÃº finančnÃ© prostriedky určenÃ© na realizÃ¡ciu rÃ
´znych rozvojovÃ½ch
programov a investičnÃ½ch akciÃ, podporu verejnoprospešnÃ½ch stavieb,
odstraňovanie
negatÃvnych dÃ´sledkov nepriaznivÃ½ch hospodÃ¡rskych a prÃrodnÃ½ch
faktorov a podobne. V
roku 2001 existovalo v SR spolu 12 štÃ¡tnych ÃºčelovÃ½ch fondov:
 ŠtÃ¡tny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodÃ¡rskeho pÃ´dneho fondu
 ŠtÃ¡tny fond zveľaďovania lesa
 ŠtÃ¡tny vodohospodÃ¡rsky fond

 ŠtÃ¡tny podpornÃ½ fond pÃ´dohospodÃ¡rstva a potravinÃ¡rstva
 ŠtÃ¡tny fond trhovej regulÃ¡cie v poľnohospodÃ¡rstve
 ŠtÃ¡tny fond životnÃ©ho prostredia
 ŠtÃ¡tny fond zdravia
 ŠtÃ¡tny fond telesnej kultÃºry
 ŠtÃ¡tny fond kultÃºry Pro Slovakia
 ŠtÃ¡tny fond cestnÃ©ho hospodÃ¡rstva
 ŠtÃ¡tny fond likvidÃ¡cie jadrovoenergetickÃ½ch zariadenÃ a nakladania s
vyhoretÃ½m jadrovÃ½m
palivom a rÃ¡dioaktÃvnymi odpadmi
 ŠtÃ¡tny fond rozvoja bÃ½vania
Vzhľadom k značnej netransparentnosti hospodÃ¡renia s finančnÃ½mi
prostriedkami v
doterajšom pÃ´sobenÃ štÃ¡tnych fondov (audit verejnej sprÃ¡vy) budÃº štÃ¡tne
fondy v roku 20022003 zrušenÃ© (s vÃ½nimkou ŠtÃ¡tneho fondu likvidÃ¡cie
jadrovoenergetickÃ½ch zariadenÃ a
nakladania s vyhoretÃ½m jadrovÃ½m palivom a rÃ¡dioaktÃvnymi odpadmi) a
financovanie aktivÃt
sÃºčasnÃ½ch fondov bude uskutočňovanÃ© priamo v rÃ¡mci rozpočtov
jednotlivÃ½ch rezortov.
Tab.č. 29 - HospodÃ¡renie štÃ¡tnych ÃºčelovÃ½ch fondov v rokoch 1993-1998
(tis. Sk)
1993 1994 1995
Ukazovateľ
Rozpoč
et
Skutočno
sť %
Rozpoč
et
Skutočno
sť %
Rozpoč
et
Skutočno
sť %
PočiatočnÃ½ stav
prostriedkov k
451812 468043 103.
6
40675 732083 1799.
8
141345
3
1457979 103.2
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1.1.
PrÃjmy spolu
381529
7 3648782 95.6

668734
4 6467766 96.7
907471
3
1228447
4 135.4
Zdroje celkom
426710
9 4116825 96.5
672801
9 7199849 107.0
104881
66
1374245
3 131.0
VÃ½davky spolu
420912
2 3384744 80.4
647485
4 5741845 88.7
948617
8
1031617
7 108.7
KonečnÃ½ stav
prostriedkov k
31.12. 732081 1458004 3426276
1996 1997 1998
Ukazovateľ
Rozpoč
et
Skutočnos
ť%
Rozpoč
et
Skutočno
sť %
Rozpoč
et
Skutočno
sť %
PočiatočnÃ½ stav
prostriedkov k
1.1.
159682
7 3426279
214
.6
211191
8 3935417 186.3
255720
5 3741129 146.3

PrÃjmy spolu
193937
00 17004863
87.
7
216960
19
3323855
1 153.2
344339
54
3364663
7 97.7
Zdroje celkom
209905
27 20431142
97.
3
238079
37
3717396
8 156.1
369911
59
3738776
6 101.1
VÃ½davky spolu
116264
47 16495725
141
.9
149400
66
3343275
1 223.8
354294
43
3482352
7 98.3
KonečnÃ½ stav
prostriedkov k
31.12. 3935417 3741217 2564239
Zdroj: MF SR
4.9.6. EkonomickÃ© nÃ¡stroje uplatňovanÃ© v environmentalistike
Na Slovensku sa v sÃºčasnej dobe využÃva sÃºbor ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov,
ktorÃ© podporujÃº
smerovanie k TUR. SÃº to nasledovnÃ© skupiny ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov:
a) EkonomickÃ© nÃ¡stroje v oblasti racionÃ¡lneho využÃvania vody a ochrany
jej kvality
Odplaty za odber vody z vodnÃ½ch tokov. V sÃºčasnosti je cena povrchovej
vody cenou
regulovanou MF SR R-1/1996 z 12.3.1996 ako maximÃ¡lna vo vÃ½ške 1,90

Sk /m3 vrÃ¡tane
DPH. TÃ¡to cena však v sÃºčasnom obdobÃ nie je dÃ´sledne
uplatňovanÃ¡ najmÃ¤ voči niektorÃ½m
veľkÃ½m odberateľom. Napriek nÃ¡rastu ceny od roku 1990 z 0,46 Sk/m 3 na
1,90 sk/m3, cena
nekryje nÃ¡klady spojenÃ© s prevÃ¡dzkou a ochranou vodnÃ½ch tokov.
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Odplaty za odbery podzemnej vody. OrganizÃ¡cie, ktorÃ½ch odbery presahujÃº
množstvo 15
000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne sÃº povinnÃ© platiť prÃslušnÃ©mu
podniku povodÃ odplaty
vo vÃ½ške 2,0 Sk za m3 odobratej podzemnej vody. NariadenÃm vlÃ¡dy SR č.
235/1996 Z.z. sÃº
už spoplatnenÃ© aj odbery podzemnej vody pre verejnÃ© vodovody čiastkou 1
Sk za m3
odobratej podzemnej vody a v pÃ´vodnej vÃ½ške 2 Sk pre sÃºkromnÃ½ch užÃvateľov.
Odplaty za vypÃºšťanie odpadovÃ½ch vÃ´d do povrchovÃ½ch vÃ´d . Platenie
za vypÃºšťanie
odpadovÃ½ch vÃ´d do povrchovÃ½ch vÃ´d sa v SR začalo uplatňovať už v roku
1966. DÃ´vodom
zavedenia tejto platby, ktorÃ¡ mala najskÃ´r nÃ¡zov ”nÃ¡hrada”, neskÃ´r
”odplata” (a mÃ¡ charakter
emisnÃ©ho poplatku) bolo stimulovať znečisťovateľov k budovaniu čistiarnÃ
odpadovÃ½ch vÃ´d.
Ãščinnosť uplatňovania tejto platby na znečisťovateľov bola však už v prvÃ½ch
rokoch
eliminovanÃ¡ skutočnosťou, že zÃ¡kladnÃ½ poplatok bol nižšÃ ako vÃ½robnÃ©
nÃ¡klady
prevÃ¡dzkovateľov čistiarnÃ. Na zvÃ½šenie stimulatÃvnej funkcie tejto platby
bola zavedenÃ¡
prirÃ¡žka, platenÃ¡ zo zisku, ktorej vÃ½ška bola zÃ¡vislÃ¡ od miery zhoršenia
kvality vody v toku,
meranej pod miestom vypÃºšťania odpadovÃ½ch vÃ´d. V sÃºčasnosti je v
platnosti nariadenie
vlÃ¡dy ČSSR č. 35/1979 Zb. v znenÃ nariadenia vlÃ¡dy ČSSR č. 91/1988 Zb.
VodnÃ© a stočnÃ©. ZÃ¡sobovanie obyvateľstva a ostatnÃ½ch odberateľov
pitnou vodou a
odvÃ¡dzanie odpadovÃ½ch vÃ´d je zabezpečovanÃ© podnikmi vodÃ¡rnÃ a
kanalizÃ¡ciÃ. Ceny vody pre
domÃ¡cnosť sÃº stanovenÃ© vÃ½merom MF SR ako regulovanÃ© ceny. Pre
ostatnÃ½ch odberateľov
pitnej a odkanalizovanej vody platia naďalej zmluvnÃ© ceny. Aj v dÃ´sledku
rastu cien pitnej a
odkanalizovanej vody v rokoch 1995 - 1999 dodÃ¡vky vody mierne klesali, čo sa
však pri
rozhodujÃºcej vÃ¡he fixnÃ½ch nÃ¡kladov premietlo nepriaznivo do zvÃ½šenej
nÃ¡kladovosti na m3
dodanej pitnej vody.
b) EkonomickÃ© nÃ¡stroje uplatňovanÃ© pri ochrane ovzdušia
V oblasti ochrany ovzdušia je najvÃ½znamnejšÃm ekonomickÃ½m nÃ¡strojom

poplatok za
znečisťovanie ovzdušia - a to veľkÃ½ch a strednÃ½ch zdrojov, ako aj malÃ½ch
zdrojov
znečisťovania. LegislatÃvne je tento nÃ¡stroj upravenÃ½ zÃ¡konom SNR č.
311/1992 Zb.
o ochrane ovzdušia pred znečisťujÃºcimi lÃ¡tkami (zÃ¡kon o ovzdušÃ) v znenÃ
neskoršÃch
predpisov. Od roku 2000 nadobÃºda platnosť novÃ½ zÃ¡kon č. 401/1998 Z.z.,
ktorÃ½m sa nahrÃ¡dza
zÃ¡kon č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. V konečnom
dÃ´sledku tieto
zÃ¡kony ukladajÃº znečisťovateľom povinnosť platiť poplatky podľa množstva a
druhu
vypÃºšťanÃ½ch lÃ¡tok všetkÃ½m prÃ¡vnickÃ½m a fyzickÃ½m osobÃ¡m,
ktorÃ© prevÃ¡dzkujÃº veľkÃ©,
strednÃ© a malÃ© zdroje znečistenia ovzdušia, pričom reÃ¡lny vÃ½znam
majÃº len poplatky za
veľkÃ© a strednÃ© zdroje. NÃ¡strojom, ktorÃ½ plnÃ do určitej miery i
environmentÃ¡lnu funkciu, sÃº
poplatky za vypÃºšťanie emisiÃ z veľkÃ½ch a strednÃ½ch zdrojov znečistenia
do ovzdušia. PrÃjmy
z tohoto poplatku sÃº zdrojom rozpočtu ŠFŽP. SpoplatnenÃ© sÃº dve kategÃ³rie
znečisťujÃºcich
lÃ¡tok: hlavnÃ© znečisťujÃºce lÃ¡tky (tuhÃ© emisie, oxid siričitÃ½, oxidy dusÃka, oxid uhoľnatÃ½) a
ostatnÃ© znečisťujÃºce lÃ¡tky (cca 150) rozdelenÃ© do 4 tried podľa stupňa
toxicity. CelkovÃ¡
vÃ½ška poplatku nabiehala v sÃºlade s nÃ¡behovou krivkou 5 rokov, plnÃº
vÃ½šku mala dosiahnuť
v roku 1998. TakÃº istÃº vÃ½šku mal i v roku 1999. Od roku 2000 v zmysle
novÃ©ho zÃ¡kona č.
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401/1998 Z.z. je stanovenÃ¡ novÃ¡ vÃ½ška poplatku vo vÃ½ške dvojnÃ¡sobku
doterajšÃch poplatkov,
pričom jej nÃ¡beh je rozloženÃ½ opÃ¤ť na pÃ¤ť rokov, s 20% ročnÃ½m rastom.
c) EkonomickÃ© nÃ¡stroje v odpadovom hospodÃ¡rstve
Miestne poplatky - (za odvoz smetÃ). Podľa zÃ¡kona č. 544/1990 Zb. o
miestnych
poplatkoch v znenÃ neskoršÃch predpisov sÃº poplatky za zber a
zneškodňovanie komunÃ¡lnych
odpadov sÃº v kompetencii jednotlivÃ½ch miest a obcÃ. Preto ich vÃ½ška a
spÃ´sob vyberania
zÃ¡visÃ od konkrÃ©tnej situÃ¡cie v danej obci. Firmy zabezpečujÃºce odvoz a
zneškodňovanie
odpadov pracujÃº na komerčnom zÃ¡klade, vÃ¤čšinou sÃº vo vlastnÃctve obcÃ,
ktorÃ© prÃpadne
dotujÃº ich činnosť. V zÃ¡sade by mali fungovať na princÃpe plnÃ©ho krytia
nÃ¡kladov. VÃ½ška
poplatkov nie je jednotnÃ¡, je diferencovanÃ¡ v zÃ¡vislosti od nÃ¡kladov na zber
(odvoz),
zneškodňovanie, vÃ½šky emisnÃ½ch poplatkov (poplatkov za uloženie odpadu

na sklÃ¡dkach)
platenÃ½ch do ŠFŽP a prÃpadnÃ½ch dotÃ¡ciÃ z rozpočtu obce, ktorÃ© sÃº
čoraz zriedkavejšie.
Vzhľadom na celkovÃº inflÃ¡ciu, rast nÃ¡kladov na dopravu a pod. sa
dÃ¡ očakÃ¡vať postupnÃ©
zvyšovanie tÃ½chto poplatkov.
Poplatky za uloženie odpadu na sklÃ¡dkach a odkaliskÃ¡ch. Charakter
emisnÃ½ch
poplatkov majÃº poplatky za uloženie odpadu na sklÃ¡dkach a odkaliskÃ¡ch.
Vyberanie tohto
poplatku je upravenÃ© zÃ¡konom NR SR č. 327/1996. PlatÃ ho pÃ´vodca
odpadov
prevÃ¡dzkovateľovi sklÃ¡dok a odkalÃsk, ktorÃ časť prÃjmu z poplatku
odvÃ¡dzajÃº do rozpočtu
obce, na ÃºzemÃ ktorej sa sklÃ¡dka alebo odkalisko nachÃ¡dza. Do ŠFŽP plynie
50% poplatku za
uloženie odpadov na odkalisko.
d) ZÃ¡lohovÃ© systÃ©my
VÃ¤čšina expertov považuje existujÃºci systÃ©m zÃ¡lohovania nÃ¡pojovÃ½ch
obalov za
štandardnÃ½ a efektÃvne fungujÃºci.
e) Dane sÃºvisiace so životnÃ½m prostredÃm
Daň z uhľovodÃkovÃ½ch palÃv a mazÃv. Je upravenÃ¡ zÃ¡konom č. 316/1993
Z. z. v znenÃ
neskoršÃch predpisov. ZÃ¡kon upravujÃºci vÃ½šku tejto dane sa minimÃ¡lne
raz do roka
novelizuje v zmysle zvyšovania sadzieb dane. PoslednÃ¡ Ãºprava, platnÃ¡ od
1.1.2000 (zÃ¡kon
338/1999 Z. z.) stanovila nasledovnÃ© sadzby: pre minerÃ¡lne oleje 16 500
Sk/t, vykurovacie
oleje 14 600 Sk/t, benzÃn 15 400 Sk/t. Daň je prÃjmom štÃ¡tneho rozpočtu.
TÃ¡to daň je
najvhodnejšou daňou na uskutočnenie prvÃ½ch krokov smerom k
environmentÃ¡lne
orientovanej daňovej reforme, založenej na daniach z energie.
CestnÃ¡ daň. Predmetom zdanenia sÃº len cestnÃ© motorovÃ©
vozidlÃ¡ použÃvanÃ© na
podnikanie. VÃ½nosy z dane nesmerujÃº do tvorby a ochrany životnÃ©ho
prostredia.
DiferenciÃ¡cia daňovÃ½ch sadzieb. DiferenciÃ¡cia daňovÃ½ch sadzieb z titulu
ochrany
životnÃ©ho prostredia je prÃtomnÃ¡ takmer vo všetkÃ½ch daniach daňovej
sÃºstavy SR. Daň
z pridanej hodnoty s nižšou sadzbou sa uplatňuje pri vÃ½robkoch z
recyklovanÃ©ho papiera,
environmentÃ¡lne vhodnÃ½ch palivÃ¡ch, niektorÃ½ch ekologickÃ½ch
zariadeniach (slnečnÃ©
kolektory, malÃ© ČOV, zariadeniach na monitorovanie životnÃ©ho prostredia a
pod.). Daň
z prÃjmu prÃ¡vnickÃ½ch osÃ´b mÃ´že byť znÃženÃ¡ prÃpadne dočasne
odpustenÃ¡ v prÃpade prÃjmov
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z prevÃ¡dzky v zÃ¡kone explicitne uvedenÃ½ch environmentÃ¡lne
orientovanÃ½ch služieb
(regeneračnÃ© a recyklačnÃ© zariadenia, zariadenia vyrÃ¡bajÃºce energiu z
obnoviteľnÃ½ch zdrojov,
biodegradačnÃ© zariadenia, zariadenia na likvidÃ¡ciu toxickÃ©ho odpadu a
pod.). Daň
z nehnuteľnostÃ, ktorej vÃ½nos je prÃjmom obcÃ, tiež obsahuje
environmentÃ¡lne orientovanÃ©
tituly, umožňujÃºce odpustenie, odloženie alebo znÃženie dane. Daň z prevodu
a prechodu
nehnuteľnostÃ mÃ¡ v svojej prÃ¡vnej Ãºprave environmentÃ¡lne stimulačne
orientovanÃ© člÃ¡nky.
Tabuľka č. 30 uvÃ¡dza vÃ½šku vÃ½nosov najdÃ´ležitejšÃch ekonomickÃ½ch
nÃ¡strojov v oblasti
ochrany životnÃ©ho prostredia v SR za uplynulÃ½ch sedem rokov.
Tab.č. 30 - PrÃjmy podľa vybranÃ½ch ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov (v mil. Sk)
EkonomickÃ½ nÃ¡stroj PrÃjem
ca
199
3
1994 199
5
1996 1997 1998 1999
Platby za znečisťovanie
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia ŠFŽP 238 360 388 412 392 395 303
Odplaty za vypÃºšťanie odpad. vÃ´d ŠFŽP 292 222 206 234 195 215 198
Poplatky za ukladanie odpadov ŠFŽP 19 53 148 220 174 174 102
Platby za využÃvanie prÃrodnÃ½ch zdrojov
Odplaty za odber podzemnej vody ŠFŽP 21 19 17 13 4,6 6.1 792*
Odplaty za odber podzemnej vody ŠVF - - - 129.5 305,7 390,3 Odplaty za odber povrchovej vody PP 884 864 893 915 965 1061 896
Odplaty za odber vody z ver. vodovod. VaK 191

6
2159 220
7
2352 2674 2960 2990
Odvody za zÃ¡ber poľnohosp. pÃ´dy ŠFOZ - 138 248 567 823 538 767
Odvody za zÃ¡ber lesnej pÃ´dy ŠFZL - 18 48 125 33 46 18
Ãšhrady z vydobytÃ½ch vyhrad. nerastov ŠR 72 98 174 130 138 114 127

Zdroj: MŽP SR, MP SR.
PP - Podniky povodÃ; VaK - VodÃ¡rne a kanalizÃ¡cie; ŠVF- ŠtÃ¡tny
vodohospodÃ¡rsky fond;
ŠFZL - ŠtÃ¡tny fond zveľaďovania lesa; ŠR - štÃ¡tny rozpočet; ŠFO Z- ŠtÃ¡tny
fond ochrany a
zveľaďovania poľnohospodÃ¡rskeho pÃ´dneho fondu
* nedoplatky z odplÃ¡t za odber podzemnej vody z predchÃ¡dzajÃºcich rokov
vymÃ¡hanÃ© sÃºdnou
cestou
Vzhľadom na stav slovenskej ekonomiky, značnÃº napÃ¤tosť štÃ¡tneho
rozpočtu,
nezastupiteľnÃº Ãºlohu pri financovanÃ opatrenÃ na zlepšenie životnÃ©ho

prostredia v tomto
obdobÃ stÃ¡le majÃº environmentÃ¡lne orientovanÃ©, Ãºčelovo vyhradenÃ©
štÃ¡tne ÃºčelovÃ© fondy, a to
predovšetkÃ½m ŠFŽP, ŠtÃ¡tny fond ochrany a zveľaďovania lesa, ŠtÃ¡tny fond
ochrany a
zveľadenia poľnohospodÃ¡rskeho pÃ´dneho fondu a ŠtÃ¡tny vodohospodÃ¡rsky
fond.
ProstrednÃctvom dotÃ¡ciÃ z tÃ½chto fondov sa darÃ riešiť najakÃºtnejšie
problÃ©my životnÃ©ho
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prostredia predovšetkÃ½m vo verejnom sektore. EnvironmentÃ¡lne fondy sÃº
nÃ¡strojom
redistribÃºcie verejnÃ½ch finančnÃ½ch prostriedkov, zÃskanÃ½ch z
ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov
ochrany životnÃ©ho prostredia, t.j. z poplatkov a odplÃ¡t v oblasti životnÃ©ho
prostredia. Z
environmentÃ¡lnych fondov v SR, mÃ¡ najvÃ¤čšie zdroje ŠFŽP. HlavnÃ½ zdroj
ich prÃjmu
zabezpečujÃº ekonomickÃ© nÃ¡stroje environmentÃ¡lnej politiky, t.j. emisnÃ©
dane alebo poplatky,
užÃvateľskÃ© poplatky, dane z vÃ½robkov a pokuty. V sektoroch ochrany
ovzdušia a ochrany
vÃ´d pokuty klesajÃº, zatiaľ čo v sektore ochrany prÃrody stÃºpajÃº (s
vÃ½raznÃ½m vÃ½kyvom v roku
1996). Celkove vÃ½voj prÃjmov z pokÃºt vykazoval mierne stÃºpajÃºcu
tendenciu, ktorÃ¡ sa
prerušila po zrušenÃ samostatnosti okresnÃ½ch a obvodnÃ½ch Ãºradov
životnÃ©ho prostredia v roku
1996 s poklesom prÃjmov z pokÃºt už v nasledujÃºcom roku o cca 120 mil. Sk.
VÃ½voj dotÃ¡ciÃ zo
štÃ¡tneho rozpočtu do ŠFŽP poklesol z 928,0 mil. Sk v roku 1992 na 150,0 mil.
Sk v roku
1998 Neurobili sa prostriedky na vytvorenie zÃ¡kladnÃ©ho kapitÃ¡lu pre
sfunkčnenie dlho
očakÃ¡vanej nÃ¡vratnej časti ŠFŽP (obrÃ¡tkovÃ©ho fondu). VytvorenÃ© zdroje
ŠFŽP smerujÃº
predovšetkÃ½m na poskytnutie dotÃ¡ciÃ na: čistiarne odpadovÃ½ch vÃ´d
(ČOV) a kanalizÃ¡cie,
vodovody, ochranu ovzdušia, odpadovÃ© hospodÃ¡rstvo, menej na ochranu.
Sledovanie
vynaloženÃ½ch finančnÃ½ch prostriedkov podľa Ãºčelu použitia t.j. typu
vÃ½davkov ukazuje, že
ŠFŽP SR vynakladÃ¡ viac ako 95% svojich zdrojov na investičnÃ© akcie pre
verejnÃ½ sektor,
vÃ¤čšina zdrojov smerovala na akcie obcÃ. Na rozdiel od inÃ½ch štÃ¡tnych
fondov prÃjmy ŠFŽP
dnes tvoria na vyše 80% poplatky a odplaty, ktorÃ© kryjÃº jednu desatinu z
objemu
požadovanÃ½ch prostriedkov.
4.9.7. Prostriedky predvstupovej pomoci
ŠtrukturÃ¡lne fondy EÃš tvoria dÃ´ležitÃ½ nÃ¡stroj politiky v oblasti budovania

a
upevňovania sociÃ¡lnej a ekonomickej sÃºdržnosti EÃš a v sÃºčasnosti sa stali
dÃ´ležitÃ½m
nÃ¡strojom aj v asociovanÃ½m krajinÃ¡ch EÃš. VÃ½značnÃ½m mobilizačnÃ½m
nÃ¡strojom pre 10
krajÃn asociovanÃ½ch k EÃš a uchÃ¡dzajÃºcich sa o členstvo v EÃš sÃº na roky
2000-2006
predvstupovÃ© fondy PHARE 2000, SAPARD a ISPA, na ktorÃ© eurÃ³pska
komisia vyčlenila
ročne spolu pre všetky kandidÃ¡tske krajiny na PHARE 1,5 mld. Euro, ISPA 1
mld. Euro a na
SAPARD 0,5 mld. Euro. Ich cieľom je napomÃ´cť dosiahnutiu plnej
harmonizÃ¡cie prÃ¡va
s Acquis communautaire a Partnerstva pre vstup a v sÃºlade s NPPA.
Podiel jednotlivÃ½ch krajÃn a teda aj SR na tÃ½chto zdrojoch určuje EurÃ³pska
komisia
na zÃ¡klade sÃºboru kritÃ©riÃ ako je rozloha, počet obyvateľov, HDP na
obyvateľa a pod., ale aj
doteraz preukÃ¡zanou kapacitou krajiny takÃºto ekonomickÃº pomoc
absorbovať. Z programu
PHARE je po roku 2000 určenÃ½ch: 30% na inštitucionÃ¡lne posilnenie a
budovanie
administratÃvnych kapacÃt implementovať acquis a 70% na podporu
investičnÃ½ch projektov
najmÃ¤ v oblasti regionÃ¡lneho a sociÃ¡lneho rozvoja, reštrukturalizÃ¡cie
priemyslu a malÃ©ho a
strednÃ©ho podnikania, čo tiež umožnÃ financovať projekty s pozitÃvnym
dopadom na životnÃ©
prostredie. Program SAPARD je orientovanÃ½ na modernizÃ¡ciu
poľnohospodÃ¡rstva a rozvoj
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vidieka, kde predovšetkÃ½m z hľadiska životnÃ©ho prostredia budÃº
financovanÃ© opatrenia
lokÃ¡lneho charakteru na ochranu a využÃvanie malÃ½ch vodnÃ½ch zdrojov a
na ochranu prÃrody.
50% prostriedkov programu ISPA je určenÃ½ch na budovanie technickej
infraštruktÃºry
životnÃ©ho prostredia, smerovanÃ½ch do projektov verejnÃ©ho sektora, s
pozitÃvnym dopadom na
maximÃ¡lny počet obyvateľov, zvyšnÃ½ch 50% je určenÃ½ch na dopravu.
Rozpočet jednotlivÃ©ho
projektu mÃ¡ presiahnuť 5 mil. Euro. EurÃ³pska komisia na zÃ¡klade posÃºdenia
charakteru
projektu poskytne grant až do vÃ½šky 75% nÃ¡kladov projektu. Projekty by
mali byť
orientovanÃ© na investične najnÃ¡ročnejšie Smernice EurÃ³pskej Komisie a to
predovšetkÃ½m
smernice o Ãºprave komunÃ¡lnych odpadovÃ½ch vÃ´d, o pitnej vode, o
integrovanej prevencii a
kontrole znečistenia, o ochrane ovzdušia, o veľkÃ½ch spaľovacÃch
zariadeniach (energetika) a o

spaľovniach nebezpečnÃ©ho a komunÃ¡lneho odpadu. Pre SR je predbežne v
rÃ¡mci programu
ISPA alokovanÃ½ch 3,5 až 5,5% z celkovej sumy 1 mld. Euro ročne. NajvÃ¤čšÃ
vÃ½znam však
pre kandidÃ¡tske krajiny majÃº predvstupovÃ© finančnÃ© nÃ¡stroje
vybudovania kapacÃt,
ktorÃ© im v budÃºcnosti umožnia absorbovať finančnÃº pomoc určenÃº
členskÃ½m štÃ¡tom.
PrÃpravu SR na efektÃvne využÃvanie finančnÃ½ch prostriedkov zo
ŠtrukturÃ¡lnych fondov
a koordinÃ¡ciu a monitorovanie predvstupovÃ½ch fondov zabezpečuje PrÃpravnÃ½ vÃ½bor pre
štrukturÃ¡lne fondy EÃš, zriadenÃ½ uznesenÃm vlÃ¡dy č. 69/2000 z 2.februÃ¡ra
2000.
V sÃºvislosti s programom SAPARD bola vytvorenÃ¡ na zÃ¡klade uznesenia
vlÃ¡dy SR č.
815/1999 SlovenskÃ¡ platobnÃ¡ agentÃºra (AgentÃºra SAPARD) pre
administrÃ¡ciu
predvstupovej pomoci s platnosťou od 1.12.1999 a pripravujÃº sa podmienky
pre jej
akreditÃ¡ciu EurÃ³pskou komisiou. EurÃ³pskej komisii bol prezentovanÃ½ PlÃ¡n
rozvoja vidieka,
vypracovanÃ½ na MP SR, ktorÃ½ je kľÃºčovÃ½ pre čerpanie zdrojov z
programu SAPARD.

4.10. PodnikateľskÃ¡ charta pre TUR

VÃ½znamnÃ½m dokumentom, prijatÃ½m v roku 1990 MedzinÃ¡rodnou
obchodnou komorou
v ParÃži je "PodnikateľskÃ¡ charta pre TUR. ZÃ¡klady environmentÃ¡lneho
manažÃ©rstva
(EM)". Bola prijatÃ¡ na 64. ZasadnutÃ vÃ½konnÃ©ho vÃ½boru MedzinÃ¡rodnej
obchodnej komory
(ICC) 27.11.1990. "Uznať EM za jednu z najvyššÃch priorÃt spoločnosti a
kľÃºčovÃ½ nÃ¡stroj
TUR. Stanoviť politiku, programy a postupy pre určovanie operÃ¡ciÃ
environmentÃ¡lne zdravÃ½m
spÃ´sobom". ICC považuje zavÃ¡dzanie a realizÃ¡cie environmentÃ¡lneho
manažÃ©rstva (EM) za
kľÃºčovÃ½ nÃ¡stroj realizÃ¡cie TUR. Podpora podnikateľskej sfÃ©ry pri
zavÃ¡dzanÃ a certifikÃ¡cii
EMS podľa medzinÃ¡rodnÃ½ch noriem ISO radu 14 000 vytvÃ¡ra podmienky
pre vstup firiem na
trhy štÃ¡tov OECD a akceptuje požiadavky WTO.
V podmienkach SR sa v sÃºčasnosti pripravuje nÃ¡rodnÃ½ program
environmentÃ¡lneho
manažÃ©rstva (NPEM SR), ktorÃ½ bude postupne uznanÃ½ v členskÃ½ch
krajinÃ¡ch EÃš, umožnÃ
prekonÃ¡vanie netarifnÃ½ch obchodnÃ½ch prekÃ¡žok a vytvorÃ predpoklady
na zvÃ½šenie
konkurencieschopnosti slovenskÃ½ch vÃ½robkov na jednotnom vnÃºtornom
trhu EÃš. Cieľom
NPEM SR je podpora neustÃ¡leho zlepšovania environmentÃ¡lneho profilu

podnikov a
zosÃºlaďovanie podnikateľskÃ½ch cieľov s environmentÃ¡lnou politikou štÃ¡tu,
požiadavkami
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verejnosti a programovÃ½mi cieľmi obcÃ a regiÃ³nov. Podporou tÃ½chto
aktivÃt sa dlhodobo
okrem inÃ©ho zaoberalo Centrum environmentÃ¡lneho manažÃ©rstva SAŽP v
Trnave, ktorÃ© bolo
k 31.12.1999 zrušenÃ©. V sÃºčasnosti boli v redukovanom rozsahu
delimitovanÃ© tieto aktivity
na Centrum odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva a environmentÃ¡lneho
manažÃ©rstva SAŽP Bratislava.
VlÃ¡da SR prijala uznesenie č. 779/2000, ktorÃ½m schvÃ¡lila Programy štÃ¡tnej
pomoci na
rozvoj malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania na roky 2000-2005. V rÃ¡mci
tÃ½chto programov bol
schvÃ¡lenÃ½ aj Program implementÃ¡cie systÃ©mov riadenia kvality - KVALITA,
Ãºčelom ktorÃ©ho
je podpora pri zavÃ¡dzanÃ systÃ©mov riadenia kvality v sÃºlade s
medzinÃ¡rodnÃ½mi normami ISO
9000, VDA, BS, QS a ISO 14 000, SprÃ¡vnej vÃ½robnej praxe a SprÃ¡vnej
laboratÃ³rnej praxe.
Pomoc v rÃ¡mci programu sa realizuje priamou formou, poskytnutÃm
nenÃ¡vratnÃ©ho finančnÃ©ho
prÃspevku na certifikÃ¡ciu podniku podľa niektorej z uvedenÃ½ch noriem.

4.11. Ekonomika SR vo vzťahu k TUR

SR je stredne vyspelou industriÃ¡lnou krajinou s tomu zodpovedajÃºcou
štruktÃºrou
ekonomiky, ktorÃ¡ však bola pred rokom 1989 deformovanÃ¡ centralistickÃ½m
a netrhovÃ½m
systÃ©mom riadenia. Po roku 1989 bol typickÃ½m znakom ekonomickej
transformÃ¡cie
redukcionistickÃ½ prÃstup, ktorÃ½ nadraďuje ekonomiku nad ostatnÃ©
aspekty rozvoja celej
spoločnosti. HodnotovÃ© orientÃ¡cie spoločnosti boli aj v dÃ´sledku toho
podriadenÃ©
predovšetkÃ½m kritÃ©riu okamžitÃ©ho a maximÃ¡lneho zisku.
Tieto skutočnosti možno považovať za hlavnÃ© prekÃ¡žky zabezpečovania TUR
v SR
(vrÃ¡tane zmeny ekonomiky). ĎalšÃm negatÃvnym javom je
nevhodnÃ¡ štruktÃºra ekonomiky prioritnÃ½mi odvetviami ekonomiky SR sÃº priemyselnÃ© odvetvia typickÃ©
pre ekonomiky druhej
vlny (napr. hutnÃctvo, energetika, strojÃ¡renstvo, chemickÃ½ priemysel).
PriemyselnÃ© odvetvia
založenÃ© na využÃvanÃ špičkovÃ½ch technolÃ³giÃ v SR prakticky neexistujÃº
alebo sÃº nerozvinutÃ©
(napr. farmaceutickÃ½ priemysel), vÃ½skum a vÃ½voj v priemyselnÃ½ch
podnikoch bol v dÃ´sledku
privatizÃ¡cie prakticky zlikvidovanÃ½, štruktÃºry vznikajÃºcej informačnej
spoločnosti sÃº v stave

zrodu. Zdroje ekonomiky sÃº silne centralizovanÃ© a v prevažnej miere
koncentrovanÃ©
v priemysle a vo finančnom sektore. Ekonomika je organizovanÃ¡ a
štruktÃºrovanÃ¡ v podobe
klasickÃ½ch industriÃ¡lnych hierarchiÃ s vysokÃ½m stupňom monopolizÃ¡cie,
centralizÃ¡cie
a koncentrÃ¡cie, charakteristickÃ¡ je nÃzkou konkurencieschopnosťou vÃ¤čšiny
produkcie,
vysokou energetickou nÃ¡ročnosťou.
HospodÃ¡rska politika bola po roku 1989 uskutočňovanÃ¡ tak, že jej jadro
tvorila Koncepcia
ekonomickej reformy (prijatÃ¡ vlÃ¡dou ČSFR), odporÃºčania a
memorandÃ¡ Svetovej banky a
MMF. ZÃ¡kladom reformy bola rÃ½chla a rozsiahla privatizÃ¡cia spojenÃ¡ s
maximÃ¡lnou
liberalizÃ¡ciou a demonopolizÃ¡ciou. TakÃºto koncepciu ekonomickej reformy
však koncom
90-tych rokov takmer vo všetkÃ½ch postkomunistickÃ½ch krajinÃ¡ch
sprevÃ¡dzali problÃ©my.
PrÃčinami neukončenia ekonomickej reformy v SR bolo nedostatočnÃ©
zohľadnenie
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prebiehajÃºcich celosvetovÃ½ch ekonomickÃ½ch trendov vrÃ¡tane kľÃºčovej
Ãºlohy modernÃ½ch
informačnÃ½ch technolÃ³giÃ v ekonomike, nevhodnÃ½ spÃ´sob privatizÃ¡cie a
jej spolitizovanie.
RealizÃ¡cia hospodÃ¡rskej politiky a hospodÃ¡rskej reformy po roku 1989
rovnako nebrala do
Ãºvahy dlhodobÃ© časovÃ© horizonty – pre SR je tiež prÃznačnÃ¡ neexistencia
strategickÃ½ch a
koncepčnÃ½ch materiÃ¡lov rozvoja ekonomiky a hospodÃ¡rstva dlhodobÃ©ho
charakteru. Po
roku 1989 nebol na SR v hospodÃ¡rskej oblasti spracovanÃ½ žiadny oficiÃ¡lny
strategickÃ½
program a strategickÃ© dimenzie nie sÃº obsiahnutÃ© ani v koncepcii
ekonomickej reformy a
uskutočňovanej hospodÃ¡rskej politike.
TUR ako nadrezortnÃ¡ a prierezovÃ¡ problematika vyžaduje pre svoje
uplatňovanie
existenciu a aktÃvnu činnosť prierezovÃ½ch nadrezortnÃ½ch inštitÃºciÃ.
InštitÃºcie vytvorenÃ©
v SR za Ãºčelom tvorby a uplatňovania dlhodobÃ©ho rozvoja spoločnosti a
ekonomiky (najmÃ¤
Ãšrad pre stratÃ©giu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky v SR) nenaplnili
ciele, ktorÃ© by
zodpovedali ich poslaniu. SÃºčasnÃ¡ absencia takejto inštitÃºcie pre stratÃ©giu
ekonomickÃ©ho a
spoločenskÃ©ho rozvoja prakticky znemožňuje implementÃ¡ciu dlhodobej
strategickej
dimenzie do zÃ¡kladnÃ½ch politÃk SR. Predpokladom zdravÃ©ho vÃ½voja
ekonomiky a

spoločnosti SR je doplnenie jednotlivÃ½ch politÃk SR o dlhodobÃº stratÃ©giu
smerovania
ekonomiky a spoločnosti SR, strednodobÃ© koncepčnÃ© dokumenty,
vypracovanie nÃ¡rodnej
stratÃ©gie rozvoja informačnej spoločnosti SR, strategickÃ½ch programov
digitÃ¡lnej ekonomiky
a elektronickÃ©ho obchodovania ako i stratÃ©gie adaptÃ¡cie ekonomiky SR na
podmienky
globalizÃ¡cie svetovej ekonomiky. Je tiež nevyhnutnÃ© dopracovať
chÃ½bajÃºce politiky
s dÃ´razom na vypracovanie technologickej politiky SR a politÃk podpory
rozvoja vedy,
vÃ½skumu a vzdelÃ¡vania. EkonomickÃ½ potenciÃ¡l, ktorÃ½ radÃ SR medzi
vyspelÃ© krajiny sveta (a
ktorÃ©ho nevyužÃvanÃm SR pomaly zostupuje medzi rozvojovÃ© krajiny
sveta), predstavuje
dobrÃ© vÃ½chodiskÃ¡ pre presmerovanie ekonomiky a spoločnosti SR smerom
k TUR.
OrientÃ¡cia a podpora smerovania k TUR v SR
Koncepcia TUR sa postupne stÃ¡va spoločnou vÃziou pre ľudstvo, k naplneniu
ktorej
hľadajÃº jednotlivÃ© krajiny svoje špecifickÃ© cesty, pričom sa snažia využÃvať skÃºsenosti inÃ½ch
krajÃn resp. adaptovať na svoje podmienky spoločnÃ© zÃ¡vÃ¤zky, ktorÃ©
prijali na medzinÃ¡rodnej
Ãºrovni. JednotlivÃ© krajiny sa tak popri plnenÃ zÃ¡verov medzinÃ¡rodnÃ½ch
dohÃ´d podporujÃºcich
prechod k TUR snažia podporovať trvalo udržateľnÃ½ rozvoj nasledovnÃ½mi
spÃ´sobmi:
 implementÃ¡ciou princÃpov TUR do dlhodobÃ½ch stratÃ©giÃ rozvoja
ekonomiky a spoločnosti,
resp. koncipovanÃm jednotlivÃ½ch politÃk tak, aby boli viac naklonenÃ©
smerovaniu k TUR,
 postupnÃ½m perspektÃvnym zavÃ¡dzanÃm jednotlivÃ½ch politÃk, ktorÃ©
smerujÃº k zmenÃ¡m
vzorcov vÃ½roby a spotreby ako napr. environmentÃ¡lna daňovÃ¡ reforma.
TakÃ©to politiky by
potom mohli napomÃ´cť presmerovať sÃºčasnÃ© ekonomickÃ© systÃ©my k
systÃ©mom viac
podporujÃºcim prechod k TUR,
 konštruovanÃm a využitÃm novÃ½ch ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov
podporujÃºcich implementÃ¡ciu
princÃpov TUR do ekonomickÃ©ho systÃ©mu,
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 vytvÃ¡ranÃm a realizÃ¡ciou stratÃ©giÃ podporujÃºcich smerovanie k TUR,
 vytvÃ¡ranÃm a realizÃ¡ciou programov a projektov podporujÃºcich
smerovanie k TUR,
 podporou lokÃ¡lnej a komunitnej ekonomiky a lokÃ¡lnych systÃ©mov
podporujÃºcich
implementÃ¡ciu princÃpov TUR na regionÃ¡lnej Ãºrovni.
V SR je zabezpečovanie TUR v stave zrodu. HlavnÃº Ãºlohu pri podpore princÃ-

pov TUR zatiaľ
zohrÃ¡va MŽP SR prostrednÃctvom rÃ´znych koncepčnÃ½ch a legislatÃvnych
opatrenÃ, projektov
a programov. Ďalej ide o sieť environmentÃ¡lne zameranÃ½ch neziskovÃ½ch
organizÃ¡ciÃ a tiež
prvÃ© iniciatÃvy zakladajÃºce vznik lokÃ¡lnej a komunitnej ekonomiky zdola.
SR nemÃ¡
vypracovanÃº oficiÃ¡lnu komplexnÃº dlhodobÃº vÃziu (prognÃ³zu), ani
stratÃ©giu rozvoja
ekonomiky a spoločnosti.

4.12. NÃ¡hrada industriÃ¡lneho modelu ekonomiky udržateľnÃ½m
modelom
ekonomiky

TUR v ekonomickom kontexte by mal vychÃ¡dzať z takej ekonomickej
orientÃ¡cie a sÃºboru
nÃ¡strojov, ktorÃ© by nahradili doterajšÃ industriÃ¡lny model rozvoja
spoločnosti novÃ½m
modelom ekonomiky založenom na trvalo udržateľnÃ½ch ekonomickÃ½ch
princÃpoch
podporujÃºcich dlhodobÃ½ sociÃ¡lne a environmentÃ¡lne priaznivÃ½ rozvoj.
Predstava TUR z ekonomickÃ©ho hľadiska by mala byť chÃ¡panÃ¡ ako ďalšÃ
vÃ½vinovÃ½ stupeň
ľudskej civilizÃ¡cie nasledujÃºci po agrÃ¡rnom a industriÃ¡lnom stupni vÃ½voja.
Potreba prechodu ekonomiky a spoločnosti k trvalo udržateľnÃ©mu modelu sa
prejavila v
druhej polovici 20. storočia v spojenÃ najmÃ¤ s tÃ½mito procesmi:
• prechod vyspelÃ½ch priemyselnÃ½ch krajÃn do postindustriÃ¡lnej fÃ¡zy
rozvoja pretrvÃ¡vajÃºci od polovice 60-tych rokov a charakteristickÃ½ prenesenÃm
ťažiska
fungovania ekonomiky zo sektoru priemyslu do sektorov služieb a informatiky;
spojenÃ½ so zavÃ¡dzanÃm niektorÃ½ch novÃ½ch ekonomickÃ½ch princÃpov
podporujÃºcich
TUR - napr. nahradzovanie hmotnÃ½ch tokov v ekonomike nehmotnÃ½mi,
postupujÃºca
decentralizÃ¡cia, diverzifikÃ¡cia, zdieľanie zdrojov a podobne;
• zmena zdrojovej zÃ¡kladne ekonomiky – dÃ´sledok nÃ¡sledkov dlhodobÃ©ho
neregulovanÃ©ho čerpania limitovanÃ½ch prÃrodnÃ½ch zdrojov
(prejavujÃºcich sa napr.
ropnÃ½mi a energetickÃ½mi krÃzami, zmenami cien surovÃn, internalizÃ¡ciou
skutočnÃ½ch
nÃ¡kladov do cien vÃ½robkov) od polovice 60-tych rokov, vzÃ¡jomne
prepojenÃ½
s nÃ¡stupom novÃ½ch environmentÃ¡lne priaznivejšÃch technolÃ³giÃ;
• globalizÃ¡cia svetovej ekonomiky – je prirodzenÃ½m dÃ´sledkom
technickÃ©ho,
ekonomickÃ©ho a spoločenskÃ©ho vÃ½voja, prejavuje sa najmÃ¤ vo
vytvÃ¡ranÃ
celosvetovÃ©ho globÃ¡lneho trhu riadenÃ©ho nadnÃ¡rodnÃ½mi spoločnosťami
a inštitÃºciami.
Pre nÃ¡rodnÃ© ekonomiky menej vyspelÃ½ch krajÃn predstavuje na jednej

strane určitÃº
hrozbu (spÃ´sobujÃºcu napr. unifikÃ¡ciu ekonomÃk jednotlivÃ½ch krajÃn
spojenÃº s
rozširovanÃm vzorcov vÃ½roby a spotreby založenÃ½ch na princÃpoch
industrializmu), na
www.environet.sk Strana 87 z 88

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – II. časť
druhej strane prÃnos v podobe nÃ¡stupu modernÃ½ch informačnÃ½ch
technolÃ³giÃ
(spojenÃ½m s celosvetovÃ½m rozširovanÃm siete Internet a presunom
ekonomickÃ½ch
aktivÃt od hmotnÃ½ch tokov smerom k nehmotnÃ½m informačnÃ½m tokom).
Tento proces
značne ovplyvňujÃº nadnÃ¡rodnÃ© inštitÃºcie (napr. SvetovÃ¡ banka, MMF a
WTO).
IndustriÃ¡lne štÃ¡dium vÃ½voja ekonomiky a spoločnosti (19.-20. storočie)
založili na
tovÃ¡renskej priemyselnej veľkovÃ½robe, predstavujÃºcej dominantu
hospodÃ¡rstva. Jej zÃ¡kladom
je vysokÃ½ stupeň mechanizÃ¡cie, Ãºzka špecializÃ¡cia, vysokÃ¡ nÃ¡ročnosť na
počet pracovnÃkov,
štandardizÃ¡cia, špecializÃ¡cia, synchronizÃ¡cia, koncentrÃ¡cia, maximalizÃ¡cia,
centralizÃ¡cia
a pod. IndustriÃ¡lny model fungovania ekonomiky po 150-200 rokoch vyčerpal
svoje
rozvojovÃ© možnosti, pretože bol založenÃ½ predovšetkÃ½m na celkovej
expanzii a neÃºmernom
čerpanÃ zdrojov a surovÃn.
NovÃ½ model fungovania ekonomiky by mal byť založenÃ½ na celkovej
štrukturÃ¡lnej zmene
hospodÃ¡rstva, spočÃvajÃºcej v zmene vzorcov vÃ½roby a spotreby,
minimalizÃ¡cii vstupov a
efektÃvnom zhodnocovanÃ zdrojov, prechode od využÃvania
neobnoviteľnÃ½ch zdrojov k
obnoviteľnÃ½m zdrojom, od unifikovanej, sÃ©riovej a masovej vÃ½roby k
vÃ½robe
diverzifikovanej, vzÃ¡jomnom prepojenÃ vÃ½robnÃ½ch postupov a pod.
NÃ¡stup postindustriÃ¡lneho
štÃ¡dia hospodÃ¡rstva v uplynulÃ½ch desaťročiach umožňuje vÃ½menu
industriÃ¡lneho modelu
vÃ½voja ekonomiky modelom zabezpečujÃºcim TUR (diverzifikÃ¡cia,
subsidiarita,
decentralizÃ¡cia, dekoncentrÃ¡cia) a zÃ¡roveň v sebe integruje sociÃ¡lne a
environmentÃ¡lne
priaznivÃ© prÃstupy a technolÃ³gie.
HlavnÃ© odlišnosti industriÃ¡lneho (tradičnÃ©ho) modelu ekonomiky od
postindustriÃ¡lneho
(novÃ©ho) modelu ekonomiky možno zhrnÃºť nasledovne:
INDUSTRIÃLNY (TRADIČNÃ) MODEL EKONOMIKY UDRŽATEĽNÃ (NOVÃ) MODEL EKONOMIKY
• nadvÃ½roba, plytvanie a nadmernÃ¡
spotreba

• diverzifikÃ¡cia a individualizÃ¡cia
ľudskÃ½ch potrieb, primeranÃ¡
spotreba
• krÃ¡tkodobÃ© ciele a plÃ¡novanie zameranÃ©
na maximalizÃ¡ciu zisku
• dlhodobÃ© ciele a plÃ¡novanie
• koncentrÃ¡cia, centralizÃ¡cia,
hierarchizÃ¡cia
• sieťovÃ¡ organizÃ¡cia ekonomiky a
spoločnosti
• jednoduchÃ¡, špecializovanÃ¡ a vÃ¤čšinou
nÃzkokvalifikovanÃ¡ pracovnÃ¡ sila
• vysoko kvalifikovanÃ¡ a široko
vzdelanÃ¡ pracovnÃ¡ sila
• plytvanie zdrojmi a surovinami, ich
neefektÃvne využÃvanie
• minimalizÃ¡cia spotreby surovÃn a
energie, maximalizÃ¡cia ich
zužitkovania
• nadmernÃ¡ produkcia odpadov a emisiÃ • minimalizÃ¡cia odpadov
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znečisťujÃºcich lÃ¡tok a nežiadÃºcich vÃ½stupov
• masovÃ¡ sÃ©riovÃ¡ produkcia, uniformita
tovarov a služieb
• diverzifikÃ¡cia produkcie a služieb
• externalizÃ¡cia nÃ¡kladov • maximÃ¡lna internalizÃ¡cia nÃ¡kladov
• prÃroda chÃ¡panÃ¡ ako zdroj surovÃn,
nepreferovanie zachovania kvality
prostredia
• prÃroda ako skutočnÃ¡ hodnota, dÃ´raz
na zachovanie kvality prostredia
• likvidÃ¡cia lokÃ¡lnych ekonomÃk
prostrednÃctvom globalizÃ¡cie
• vyvÃ¡ženie globalizÃ¡cie lokÃ¡lnymi
ekonomickÃ½mi aktivitami
• meranie vyspelosti krajiny na zÃ¡klade
veľkosti hospodÃ¡rskeho produktu
• meranie vyspelosti krajiny na
zÃ¡klade integrÃ¡cie ekonomickÃ½ch,
sociÃ¡lnych a environmentÃ¡lnych
ukazovateľov

