
 

 

 
 

 
  

Zborník hlavných myšlienok z konferencie 
 
 

Lisabonská stratégia v podmienkach Slovenska, implementácia Lisabonských 
cieľov na Slovensku, možnosti slovenského príspevku pre celý európsky priestor, 

 
 

ktorú organizovala Informačná kancelária Európskeho  
parlamentu na Slovensku a Podnikateľská aliancia Slovenska  

 
 

dňa 25. mája 2006 od 9:00 do 12:30 
v Pálfyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave 

 
 

 

Program konferencie 
 

08:45 – 09:00 Registrácia   
 
09:00 – 10:30 Hospodárske programy politických strán pred voľbami z pohľadu napĺňania 

cieľov Lisabonskej stratégie 
Účastníci panelu:  

ekonomickí experti relevantných politických strán a hnutí (KDH, ĽS-HZDS, 
SDKÚ-DS, SF, SMER, SMK, SNS) 

 
10:30 – 10:45 Prestávka na kávu 
 
10:45 – 12:30 Lisabonská stratégia, Minerva a konkurencieschopnosť SR 

Účastníci panelu: 

Pál Csáky, podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny 
Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska  
Vladimír Mojš, viceprezident Konfederácie odborových zväzov 
Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska 
Martin Bruncko, poradca ministra financií SR pre fiškálne záležitosti EÚ 

 
12:30 – 13:30 Záverečné občerstvenie 

 
 

Mediálny partner konferencie: týždenník Trend 



 

 

 
 

 
  

 
Závery konferencie 

 
Na potrebe realizácie Lisabonskej stratégie na Slovensku sa zhodli politické strany, 
predstavitelia vlády SR, podnikatelia i odbory. Vyplýva to z vystúpení účastníkov diskusie na 
konferencii Lisabonská stratégia v podmienkach Slovenska, ktorú usporiadali 25. mája 2006 
v Bratislave Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a Podnikateľská 
aliancia Slovenska (PAS). 
 
Predstavitelia politických strán prezentovali v predvolebnom období zámery, aké kroky bude 
treba vykonať na dosiahnutie cieľov Lisabonskej stratégie v podmienkach Slovenska. 
Stotožnili sa so zámerom tvorcov stratégie, aby sa Európska únia stala združením 
prosperujúcich ekonomík založených na pridanej hodnote ľudského kapitálu pretavenej do 
najmodernejších technológií a inovácií. 
 
V súvislosti s realizáciou Lisabonskej stratégie na Slovensku sa podpredseda vlády SR pre 
európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Pál Csáky vyjadril, že hoci vláda SR pripravila 
dokumenty a definovala priority Lisabonskej stratégie na Slovensku, nenaplnila očakávania 
v oblasti podpory školstva, vzdelávania a vedy. Prezident PAS Martin Krekáč povedal, že by 
si prial, aby sa Slovensko stalo lídrom v Európskej únii pri budovaní znalostnej ekonomiky. 
Podľa riaditeľa Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Roberta Hajšela 
si v Európe čoraz viac uvedomujú, že popri nevyhnutnosti realizovania štrukturálnych 
reforiem sa treba usilovať aj o zachovanie hodnôt európskeho sociálneho modelu. „Bez 
konkurencieschopnosti nie je možná sociálna súdržnosť, ale bez nej nie je zasa životaschopná 
konkurencieschopnosť.“  



 

 

 
 

 
  

 
Príspevky hlavných rečníkov 

 
 
Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku: 
Európska únia so svojimi podnikmi, priemyslom ako aj službami čelí narastajúcej konkurencii 
zo strany veľkých a rozmáhajúcich sa ekonomík. Práve globalizácia, či ďalšie problémy 
Európy, ako je starnutie populácie, by sa mali stať mobilizačnými prvkami, ktoré budú nútiť 
krajiny k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, zvyšovaniu zamestnanosti a k zlepšovaniu 
podnikateľského prostredia. 

Európska rada, ako najvyšší orgán Európskej únie, si v roku 2000 na summite v Lisabone 
predurčila Lisabonskú stratégiu. 
Cieľom bolo, aby sa z Európskej 
únie stala najvýkonnejšia a 
najdynamickejšia ekonomika 
sveta, založená na znalostiach a 
využívaní nových technológii. 
Niektoré ciele sa z dnešného 
pohľadu javia ako nereálne. EÚ 
mala do roku 2010 vytvoriť 20 
miliónov pracovných miest, 
zamestnanosť mala k tomuto 
obdobiu dosiahnuť  70 % a 
priemerný rast HDP sa mal 
zvýšiť aspoň na 3 %. Tieto ciele 
sa nedarí plniť. Preto Európska 
rada pristúpila k prehodnoteniu 
cieľov a k zníženiu ich počtu.  

Za posledných niekoľko rokov sa v Európskom parlamente prijalo viacero legislatívnych 
aktov, ktoré priamym alebo nepriamym spôsobom napomáhajú Lisabonskej stratégie v praxi. 
Ide najmä o legislatívne akty, kde sa Európsky parlament snažil zosúladiť liberalizáciu a 
otváranie trhov so záujmom ochraňovať a ďalej zveľaďovať hodnoty Európskeho sociálneho 
modelu.  

V Európskom parlamente panuje zhoda, že bez sociálnej kohézie nemožno dosiahnuť trvalo 
udržateľnú konkurencieschopnosť a naopak bez konkurencieschopnosti nemožno dosiahnuť 
trvalo udržateľnú kohéziu.  

 

 

 
Vladimír Maňka, poslanec Európskeho parlamentu za stranu SMER-Sociálna 
demokracia:  
V marci roku 2000 Európska Rada v Lisabone stanovila nový strategický cieľ pre ďalšie 
desaťročie. Tento cieľ znie „stať sa najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou 



 

 

 
 

 
  

ekonomikou sveta, schopnou udržateľného ekonomického rastu s väčším množstvom 
kvalitných pracovných príležitostí a vyššou sociálnou súdržnosťou.“ 

Stratégia je postavená na skutočnosti, že investori si vyberú Európu kvôli jej skúsenej 
pracovnej sile, jej silným univerzitám a výskumným strediskám, kvôli jej prvotriednym 
komunikačným sieťam, efektívnej verejnej správe, sociálnemu pokoju a kvalite života.  

Ciele Lisabonskej stratégie hovoria, že do roku 2010 by mala Európska únia dosiahnuť 
zamestnanosť 70 %. Pohľad na súčasnú Európu z pohľadu zamestnanosti, ako jedného 
z cieľov Lisabonskej stratégie, hovorí, že Škandinávske krajiny a Anglosaské krajiny tento 
cieľ dosahujú. Z pohľadu zamestnanosti potom nasleduje veľký odstup, kde stredomorské 
a kontinentálne krajiny dosahujú zamestnanosť 62 % resp. 63 %. 

Ďalším dôležitým parametrom je výskyt chudoby v Európe. Škandinávske krajiny 
a kontinentálne krajiny dosahujú najnižšiu mieru výskytu chudoby, kým Anglosaské krajiny 
a Stredomorské krajiny sú na tom najhoršie.  

Krajiny EÚ môžeme rozdeliť do 4 skupín 
prostredníctvom dvoch kritérií: efektívnosti 
a spravodlivosti. Model považujeme za 
efektívny, ak poskytuje dostatok impulzov pre 
prácu a na základe toho vedie k relatívne 
vysokej miere zamestnanosti. Za spravodlivý 
považujeme model vtedy, keď riziko chudoby 
udržiava na relatívne nízkej úrovni.  

Výsledkom takéhoto rozdelenia je, že za 
najmenej efektívne sa považujú kontinentálne 
a stredomorské krajiny. Efektívnejšie sú 
Anglosaské a Škandinávske, ktoré  sú zároveň aj 
udržateľné, čo znamená, že dosahujú dobrý 
ekonomický rast, kvalitu života a vytvárajú 
nové pracovné miesta. Za spravodlivé 
považujeme krajiny Škandinávske a krajiny kontinentálnej Európy. Ku krajinám s nízkou 
mierou spravodlivosti patria Anglosaské krajiny spolu so stredomorskými krajinami.  

Dôležité je reformovať neefektívne krajiny. V neudržateľných krajinách narastá napätie vo 
verejných financiách v dôsledku globalizácie, technologických zmien a starnutia populácie. 
Celkový HDP deviatich kontinentálnych a stredomorských krajín predstavuje až 2/3 HDP EÚ 
25. Ekonomická a sociálna výkonnosť týchto krajín je preto rozhodujúca pre zabezpečenie 
hladkého fungovania celej EÚ. 

Viac ako 80 % výmeny európskych výrobkov a služieb prebieha v rámci EÚ. Tento dopyt je 
potrebné stimulovať pomocou zvýšených investícií, ktoré sa opierajú o narastajúcu spotrebu. 
Spotreba závisí od ochrany kúpnej sily Európanov. Investície do fyzického a ľudského 
potenciálu, ktoré sú jedným z kľúčových nástrojov Lisabonskej stratégie, sú základným 
mechanizmom prechodu od politiky stabilizácie k dlhodobému ekonomickému rastu. 

Niektoré štáty už dnes dosahujú parametre stanovené Lisabonskou stratégiou. Sú to 
predovšetkým Škandinávske krajiny, ktoré dosahujú najvyššie životné štandardy na svete. 
Majú najkonkurencieschopnejšie ekonomiky na svete a najúspešnejší systém vzdelávania. 
Škandinávske krajiny dosahujú i najvyššie investície do vedy a výskumu a majú najvyššiu 



 

 

 
 

 
  

mieru zamestnanosti žien a mladých ľudí. Kombinujú vysokú zamestnanosť s vysokými 
platmi, dobrým sociálnym zabezpečením a vysokou sociálnou ochranou. V prieskume 
dosahovania lisabonských cieľov sa Fínsko umiestnilo na vrchole rebríčka vo všetkých 
hodnotených oblastiach; Dánsko na druhom a Švédsko na treťom mieste. Škandinávska 
stratégia sa zameriava na poznatkovo orientovanú ekonomiku, na modernizáciu sociálneho 
modelu, v ktorom štát investuje do ľudí a bojuje proti sociálnej vylúčenosti. Poďme vlastnou 
cestou, ale inšpirujme sa úspešnými štátmi, ktorých obyvatelia sú spokojní so životom vo 
svojej krajine. 

 
 

 
Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho parlamentu za ĽS-HZDS: 
Lisabonská stratégia bola postavená ako sen. Je 
dobré keď nielen ľudia, ale aj politici majú svoje 
sny. Minulý rok vedenie – či už to bola Európska 
komisia, Európsky parlament alebo Európska Rada 
– videlo, že nie je reálne splnenie cieľov do obdobia, 
ktoré si stanovilo. Došlo k určitému prehodnoteniu 
Lisabonskej stratégie. Európska únia má snahu stať 
sa najdynamickejšou ekonomikou na svete; 
ekonomikou, ktorá dokáže konkurovať 
najvyspelejším krajinám na svete. Nesmieme sa 
však zabudnúť pýtať, čo táto snaha prinesie pre 
občana. Ako politik sa musím predovšetkým dívať 
na to, ako moje kroky vplývajú na obyvateľstvo. Ak 
sa pozrieme na štatistiky Eurostatu, tak vidíme, že 
na Slovensku sú po Švédsku najvyššie náklady na 
život. Pri súčasnej situácii to má negatívny dopad 
práve na občana. 

Pri tvorbe akejkoľvek stratégii je preto potrebné 
predovšetkým vytvoriť kompromis a dohodu medzi 
ekonómom, politikom a občanom.  
Často skloňovaným pojmom v Lisabonskej stratégii je vzdelávanie. Je nevyhnutné, aby štát 
podporoval vedu a výskum vo väčšej miere, než v  akej to robí v súčasnosti. Veda a výskum 
sú v dnešnej dobe na Slovensku výrazne finančne poddimenzované. Iba podporou vedecko-
technického rozvoja bude Slovensko schopné konkurovať iným krajinám. 

 
 



 

 

 
 

 
  

László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR; SMK: 
Lisabonská stratégia, ktorá sa navrhla a odsúhlasila začiatkom roka 2000 bola prehodnotená. 
Sama Európska únia uznala, že pôdne koncipované ciele nie je možne do stanovených 
dátumov splniť. V súčasnosti platí revidovaná verzia. Napriek skutočnosti, že je viac 
realistická, stále zostávajú pochybnosti, či sa podarí naplniť jej hlavné ciele.  

V súčasnosti existujú krajiny, ktoré ciele Lisabonskej stratégie plnia. Nie je to však 
v dôsledku, že ich vytýčila Európska únia, ale predovšetkým preto, že hospodárstva týchto 
krajín výrazne pokročili. Okrem Škandinávskych krajín je to aj Írsko a Spojené kráľovstvo. 
Netreba zabúdať na krajiny, ktoré nie sú v Európskej únii, ako napr. Švajčiarsko, Japonsko 
či USA, ktoré výrazne prevyšujú aj Škandinávske krajiny. Úspešný ekonomický model nie je 
iba jeden, je ich hneď niekoľko.  

Predovšetkým v našej krajine sa rozhoduje ako bude 
Slovensko pokračovať ďalej v napĺňaní cieľov 
Lisabonskej stratégie. Vláda prijala určité systémové 
reformy, ktoré nás priblížia k Lisabonským cieľom. 
Prijala program Minerva, ktorý hovorí o znalostnej 
ekonomike. Pred dvoma týždňami prijala Národný 
strategický referenčný rámec s konkrétnym balíkom 
peňazí pre jednotlivé strategické účely. Pod 
Lisabonskou stratégiou máme na mysli vzdelanostnú 
ekonomiku, ktorá produkuje vyššiu pridanú hodnotu. 
Časť referenčného rámca je postavená práve na 
sledovaní parametrov akými sú veda, výskum 
a inovácie. Dochádza tak k výraznému zvýšeniu peňazí 
vyčlenených zo štrukturálnych fondov na vedu 
a výskum, inovácie a na informatizáciu verejnej správy. 

V súvislosti s Lisabonskou stratégiou stojí predo mnou vždy príklad Fínska a Írska. Obidve 
krajiny si vybrali rozdielne cesty pri dosahovaní vysokého rozvoja spoločnosti a ekonomiky. 
Ich postoj k Európskej únii je rovnaký, no vyberajú si len tie ciele a nástroje, ktoré sú vhodné 
pre nich. Majú dlhodobú koncepciu, čo chcú dosiahnuť. Čo im vyhovuje z európskej politiky 
to aplikujú, čo im nevyhovuje to neaplikujú. Európska únia nemá byť vodítkom, podľa 
ktorého treba niečo robiť. Predovšetkým nám musí byť jasné, čo chceme robiť, musíme mať 
dlhodobý cieľ a z európskych nástrojov si vybrať tie, ktoré nám vyhovujú. Referenčný rámec 
bol schválený vo Výbore NR SR pre európsku integráciu jednohlasne, teda aj s hlasmi 
opozície. Vychádzam z toho, že toto hlasovanie je dôkazom, že je tu jednota v základnom 
smerovaní Slovenska smerom k vyššej konkurencieschopnosti.  

 

 

 

Ivan Štefanec, splnomocnenec vlády SR pre prijatie Eura; SDKÚ-DS  
Rast Slovenska, ktorý v súčasnosti zaznamenávame, je spôsobený tým, že sa urobili podstatné 
reformy. Reformy spočívajú predovšetkým v daňovej oblasti, v reforme pracovného práva 
a v penzijnej reforme. Sme presvedčení, že ďalší rozvoj Slovenska je podmienený 



 

 

 
 

 
  

pokračovaním v tomto proreformnom kurze. Takisto je dôležité, aby sa na Slovensku 
realizovala Lisabonská stratégia pre Slovensko, čo je podtitul programu Minerva, ktorý získal 
podporu všetkých relevantných subjektov. Minerva má štyri základné piliere: podnikateľské 
prostredie, podpora informačnej spoločnosti, 
podpora ľudských zdrojov a rozvoj vedy 
 výskumu a inovácii Považujeme za dôležité, aby 
sme sa naďalej venovali rozvoju podnikateľského 
prostredia. Našim cieľom je, aby daňové 
a odvodové zaťaženie klesalo o 1 % ročne, a aby 
odvodový systém smeroval k zjednodušeniu. 
V rámci podpory informačnej spoločnosti treba 
pokračovať v liberalizácii telekomunikačného 
trhu.  

V rámci euro integračných procesov SR, 
s ktorými súvisí Lisabonská stratégia, chceme 
pokračovať v našej úspešnej euro integrácií tým, 
že zavedieme spoločnú európsku menu v roku 
2009. Sme radi, že sme s týmto cieľom našli 
podporu u všetkých relevantných politických 
strán. Spoločná mena Euro prinesie rast, stabilitu 
a zjednodušenie.  

Vzdelávanie je ďalším pilierom programu Minerva. Považujeme za dôležité, aby sa zlepšil 
prístup k vzdelávaniu, aby sa urobila obsahová reforma na úrovni základných a stredných škôl 
a zlepšila konkurencieschopnosť vysokých škôl. Celý proces vzdelávania treba zmeniť  
smerom k tomu, aby sa menej memorovalo a aby sa študenti viac sa vychovávali smerom 
k tvorivosti. Máme záujem na zintenzívnení výučby informatizácie a jazykov. Veríme tomu, 
že projekt Minerva, tak ako je nastavený, bude významným príspevkom k skvalitňovaniu 
životnej úrovne občanov Slovenskej republiky.  

 
 

 
Ján Mikolaj, predseda odbornej poradnej komisie SNS pre hospodárstvo, privatizáciu a 
podnikanie 
 
Slovenská národná strana definovala vo svojom volebnom programe rozvoj poznatkovej 
ekonomiky. Navrhujeme vytvoriť ucelený systém rozvoja informačnej spoločnosti na základe 
otvorenej súťaže a korektných podmienok pre podnikateľský sektor. Vychádzame z toho, že 
zabezpečenie ekonomického rozvoja v súčasnosti a v budúcnosti bude postavené takmer 
výlučne na znalostnej ekonomike.  



 

 

 
 

 
  

Slovensko podľa štúdie Londýnskeho centra pre 
Európske reformy zaostáva vo zvyšovaní 
konkurencieschopnosti. Slovensko je na 22 mieste 
spomedzi 25 krajín EÚ. Výhrady smerujú najmä do 
oblasti telekomunikácií a informačnej spoločnosti. 
Slovensko zaostáva najmä v oblastiach ako sú digitálna 
gramotnosť, prístup na vysokorýchlostný internet, 
využívanie informačných technológii z hľadiska 
podnikov a e-služby.  

Za najväčší nedostatok považujeme, že v súčasnosti nie je 
na Slovensku liberalizácia telekomunikačného trhu. 
Máme výhrady k zmluve Slovenska s Deutsche Telekom, 
takisto chýba tretí mobilný operátor. V súčasnosti nie je 
koordinované budovanie operačných systémov štátnej 
správy. Nie sú vyčlenené dostatočné prostriedky pre vedu 
a výskum a existujú intervencie pre úzku skupinu ľudí 
v oblasti zavádzania internetu. 

Treba vypracovať predovšetkým reformu vzdelávania. V oblasti podnikateľského prostredia 
sa musíme zamerať na kvalitnú fyzickú infraštruktúru. Najväčším nedostatkom v súčasnosti je 
utlmená výstavba diaľnic. Do 5 rokov musí byť západné a východné Slovensko prepojené 
diaľnicou.  

Slovensko sa taktiež nemôže spoliehať na to, že nakúpi energiu v zahraničí, pretože aj v rámci 
Európskej únie bude za 10-15 rokov nedostatok energie, čo predraží jej cenu. Slovensko je 
v stave, že si dokáže výrobu energie zabezpečiť samo.  

 

 

 

Rudof Lachkovič, gestor programu Slobodného fóra v časti ekonomika 
Slobodné fórum má orientáciu na Lisabonskú stratégiu vo svojom programe a spôsob ako ju 
naplniť, vidíme predovšetkým v liberálnom prístupe. Ide nám o vytvorenie ekonomického 

nenáročného a priateľského štátu.  

Základné piliere programu plne konvenujú 
s Lisabonskou stratégiou. Treba podporiť malé a stredné 
podnikania, ktoré potom zabezpečí potrebné zdroje. To 
čo je naozaj dôležité v Lisabonskej stratégii je znalostná 
ekonomika. Treba si klásť menej cieľov, ale tie treba 
jednoznačne podporovať a jednoznačne plniť. V oblasti 
školstva Slobodné fórum kladie najväčší dôraz na 
jazykovú zdatnosť.  

Slobodné fórum je ďalej za znižovanie role štátu v 
ekonomike. Znižovaním príjmov z daní, odvodov, 
poplatkov a povinných platieb sa má vytvoriť tlak na 
znižovanie výdavkovej strany rozpočtu 



 

 

 
 

 
  

a prerozdeľovania. Musí byť nulová tolerancia k byrokracii, ktorá nie je z hľadiska plnenia 
základných funkcií štátu nevyhnutná.  

Nevyhnutné predpoklady ekonomického rozvoja ležia tiež vo vymáhateľnosti práva a ochrane 
práv a slobôd. Zásadná musí byť i zmena v hospodárnosti verejnej správy, či vo verejnom 
obstarávaní. Treba prehodnotiť všetky občianske a podnikateľské povinnosti z hľadiska 
nevyhnutnosti ich existencie. 

Všetkým zásadným procesom musí predchádzať konsenzus politických partnerov na rozsahu 
a funkciách štátu. 

 

 

 

Pál Csáky, podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny: 
Je dobré, že sa o Lisabonskej stratégii hovorí a je dobré, že je aj témou v Európskej únii. 
Slovensko ako aj Európska únia čelia výzvam nového tisícročia, ktoré vyplývajú najmä z 
globalizácie.  

Európska komisia musela minulý rok 
konštatovať, že rozdiel medzi EU 
a Spojenými štátmi sa zvyšuje. Európa 
zaostáva oproti USA nielen vo výdavkoch, 
ktoré vynakladá na vedu a výskum. 
Pohľad na najlepšie univerzity sveta 
hovorí, že v prvej dvadsiatke sú len 2 
európske univerzity. Tento obraz nás 
nabáda k mobilizácii síl a lepšej 
organizovanosti na Európskej úrovni.  

Slovensko malo za posledných 8 rokov iné 
priority. Muselo sa stabilizovať, riešili sa 
makroekonomické a politické problémy. 
Teraz sa však Slovensko nachádza 
v polohe, keď prioritou musí byť 
Lisabonská stratégia. 

Uplynulá vláda pripravila určité podklady. Pripravilo sa dobré východisko na financovanie 
aspoň časti aktivít pre budúcnosť. Definovali sme tiež priority pre budúce sedemročné 
obdobie Európskej únie z hľadiska čerpania štrukturálnych fondov, kde znalostná ekonomika 
je na prvom mieste.  

Oblasť, v ktorej Slovensko najviac zaostalo v uplynulom štvorročnom období, je vzdelávanie. 
Musíme urobiť rozhodné kroky v tejto oblasti nech už bude ministrom ktokoľvek. Vzdelanie 
sa musí stať prioritou pre nadchádzajúcu vládu.  

V konečnom dôsledku musí ísť o komplexné výzvu, teda nie len o výzvu pre vládu, politickú 
elitu a parlament. Musí to byť výzva pre ekonomický sektor ako aj pre celú spoločnosť. Musí 
nastať vyššia úroveň vzájomného dialógu. Ak sa takto podarí spojiť sily máme šancu uspieť 
na medzinárodnom poli.  



 

 

 
 

 
  

Je dôležité, že sme sa stali krajinou Európskej únie, lebo ako izolovaná malá krajina by sme 
nemali šancu. Teraz sa môžeme zapojiť organicky do medzinárodnej deľby práce. Dôležitý je 
predovšetkým dialóg, otvorenosť a potom akcieschopnosť v tejto oblasti.  

 

 

 

Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska: 
Snaha o prijatie Eura je podopretá predovšetkým ekonomickými argumentmi, nie politickými. 
Medzi jednoznačné výhody patrí odstránenie kurzového rizika voči euru. Euro tak znamená 
predovšetkým istotu pre krajinu. V krajinách ďaleko vyspelejších ako Slovensko kurzové 
riziko zohráva veľmi vážnu úlohu. Kurzové riziko bol aj jeden z hlavných motívov prečo 
takéto integračné procesy po II. svetovej vojne nastali. Medzi ďalšie priame výhody patria 
nižšie náklady kapitálu a vyššia cenová transparentnosť. Medzi nepriame výhody patrí rast 
medzinárodného obchodu, zvýšenie priamych zahraničných investícií a  rýchlejší 
hospodársky rast.  

Medzi nevýhody patria technické náklady na 
výmenu meny. Jednorazový náklad na výmenu 
meny by mal predstavovať 0,3% HDP. Medzi 
ďalšie nevýhody patrí strata časti zisku a 
jednorazovo vyššie náklady bankového sektora. 
Strata nezávislej menovej politiky je ďalšia i keď 
veľmi diskutabilná nevýhoda.  

Porovnanie výhod a nevýhod vyzerá tak, že pri 
rozdelení na 5 rokov výhody zo zavedenia eura 
výrazne prevyšujú nevýhody. Podľa dostupných 
materiálov, ktoré existujú je rok 2009 na prijatie 
eura optimálny. Potvrdzuje sa, že je výhodné prijať 
euro čo najskôr potom, ako budeme schopný plniť 
maastrichtské kritéria. Neskoršie prijatie eura by 
znamenalo stratu možných prínosov.  

Krátkodobý cieľ z hľadiska centrálnej banky je splnenie maastrichtských kritérií, 
pokračovanie v znižovaní inflácii a znižovaní deficitu verejných financií.  
Dlhodobý cieľ je  zvyšovanie flexibility hospodárstva. Treba povedať, že výhody z eura 
nebudú automatické, nastanú iba ak ich podporia správne politiky.  

Najťažšie kritérium na plnenie pre vstup je kritérium inflačné. Celá konštrukcia inflačného 
kritéria je veľmi zastaraná a nie je adekvátna dnešným časom. Toto kritérium bolo vytvorené 
vtedy keď ešte eurozóna neexistovala. V súčasnosti sme v stave, že neplníme jedine kritérium 
inflácie, kde referenčná hodnota je 2,5 a reálny stav plnenia za Slovenskú republiku je 2,8. 

Predpokladáme, že do roku 2009 by sme na Slovensku mali plniť všetky kritéria. V roku 2008 
by mal byť parlamentom prijatý generálny zákon, ktorý zavedie od roku 2009 menu euro.  

 



 

 

 
 

 
  

Vladimír Mojš, viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR: 
Konfederácia odborových zväzov vždy bola, je a bude za dosahovanie cieľov, ktoré boli 
stanovené v Lisabonskej stratégii. KOZ je za dosahovane cieľov, ktoré sa spájajú s rozvojom 
znalostnej ekonomiky, za zvyšovanie úlohy vedy v slovenskom hospodárstve a vytváranie 
perspektívy pre vyšší podiel zamestnancov na pridanej hodnote. Táto dlhodobá politika 
odborov na Slovensku bola často v rozpore s praktickou politikou vlády, ktorá podporovala 
zahraničných investorov. Tí prinášali v značnej miere aj nízko kvalifikovanú prácu. Národný 
program Minerva, ktorý prijala vláda nebol so sociálnymi partnermi seriózne 
prekonzultovaný. Je známe, že vláda neuskutočnila školskú reformu, ktorou by sa obsahovo 
naplnili ciele znalostnej ekonomiky zamerané na informačné technológie. Vláda mala vo 
väčšej miere investovať prostriedky do školstva, vedy a výskumu. Výdavky na vedu 
a výskum v Slovenskej republike sú nielenže podpriemerné, ale od roku 1998 klesajú 

priemerným tempom o 2,7 %. Pritom veda a výskum patrí 
k prioritám Lisabonskej stratégie podľa ktorej by intenzita 
financovania v tejto oblasti do roku 2010 mala dosiahnuť 
hodnotu 3 % z HDP. Považujeme za vážny nedostatok 
národnej Lisabonskej stratégie pre Slovensko 
nevyváženosť sociálneho a ekonomického rozvoja. Treba 
rozvinúť širšiu informačnú kampaň o podstate, cieľoch 
a opatreniach stratégie aj na úrovni regionálnych 
a miestnych samospráv a výraznejšie ich zapojiť do týchto 
procesov. Je potrebné skvalitniť všetky zložky riadiaceho 
procesu Lisabonskej stratégie, aby sa dosiahlo jasnejšie 
rozdelenie úloh a zodpovednosti medzi rôzne úrovne 
aktérov. Sociálni partneri by sa nemali prizývať iba 
k odobreniu legislatívnych noriem, ale mali by sa aktívne 
zapájať už v štádiu prípravy.  

Pre úspešnú implementáciu národnej Lisabonskej stratégie by bolo potrebné uskutočňovať 
pravidelné ročné hodnotenie na úrovni sociálnych partnerov s dôkladnou analýzou postupov 
a dopadov.  

 
 

 
Martin Krekáč, prezident Podnikateľskej aliancie Slovenska: 
Lisabonská stratégia ovplyvňuje Slovenské podnikateľské prostredie a ovplyvňuje Slovensko 
ako také.  

Prvý pilierom Lisabonskej stratégie je podpora znalostnej spoločnosti a inovácii. V oblasti 
vzdelávania sa EU nezaoberá len zlepšovaním obsahu vzdelávania, ale začína sa zaoberať aj 
formou. Začína sa zaoberať i takými obsahovými záležitosťami ako je kreativita, 
podnikateľské myslenie a podnikateľské zručnosti. Práve spojenie podnikateľského prostredia 
a vzdelávacích inštitúcii je ďalší nesmierne dôležitý krok pri napĺňaní cieľov Lisabonskej 
stratégie. Druhý bod je reforma politiky štátnej pomoci. Ďalším bodom je zjednodušenie 
regulačného rámca, v rámci ktorého ide o liberalizáciu. Všetci si uvedomujú, že regulačný 
rámec na úrovni EU je obrovský. Cieľom je zjednodušiť ho a dosiahnuť taký stav, aby 



 

 

 
 

 
  

ekonomika mohla fungovať iba s jednoduchou reguláciou, ktorá je nevyhnutná. Dokončenie 
zjednotenia vnútorného trhu služieb je ďalším bodom, ktorý však nenaplnil očakávania 
z pohľadu Lisabonskej stratégie. Medzi ďalšie piliere patria odstránenie bariér fyzickej, 
pracovnej a akademickej mobility, ako aj jednotný postoj k ekonomickej integrácii a podpora 
riešenia sociálnych efektov ekonomickej reštrukturalizácie. 

Od reštartu Lisabonskej stratégie za predsedníctva pána 
Barrosa platí, že každý komisár, bez ohľadu z ktorej krajiny 
pochádza a aké má portfólio, sa musí venovať svojej agende 
z pohľadu Lisabonskej stratégie, čo do júla 2005 neplatilo. 

Každá krajina v júli 2005 vymenovala zodpovedného člena 
vlády za Európske záležitosti, ktorí sú zodpovední za to, aby 
sa napĺňala Lisabonská stratégia. Nedosiahol sa však 
kompromis v tom, kto by mal vymenovaných ministrov viesť 
na Európskej úrovni. Problém Lisabonskej stratégie nie je jej 
obsah, ktorý bol vždy dobrý, problémom zostáva forma, 
riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie.  

Slovensko v uplynulom období realizovalo štrukturálne 
reformy, ktoré nám pomôžu plniť ciele Lisabonskej stratégie. 
Slovensko už začína byť vnímané ako prirodzený líder reforiem, ktorý môže do Európskej 
únie, ako nová krajina, vniesť niečo originálne, čo môže napomôcť aj ostatným krajinám.  

 

 

 


