
Inštitucionálnym zmenám musia predchádzať kultúrne 
 

 

Úvod – súčasný stav našej spoločnosti 

 

Ekonomika, ľudská spoločnosť a planéta Zem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prameň: Adrián Ondrovič, 2017. 

 

 

Stav spokojnosti (kultúra spoločnosti) 

Prieskum verejnej mienky – otázky: „V súčasnom období je naša krajina v kríze. Mám obavy z 

ekonomického vývoja našej spoločnosti. V poslednom čase sa u nás rozkradlo takmer všetko.“ 

 
Prameň: MEDIAN SK, (1. polrok 2017). 
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Mám obavy z ekonomického vývoja
našej spoločnosti.
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Prieskum verejnej mienky – otázky: „Málokomu môžeme dnes veriť. Vzťahy medzi ľuďmi sa rok 

čo rok zhoršujú. Ľudia sú v súčasnom čase na seba zlí.“ 

 

Prameň: MEDIAN SK, (2. polrok 2016). 

 

 

Stav spokojnosti (inštitucionálne nastavenie spoločnosti) 

Kapitalizmus predstavuje jedinú možnú cestu budúceho vývoja 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 

určite áno 5,6 6,3 5,8 5,1 6,2 6,4 5,5 5,9 6,8 6,4 6,9 

skôr áno 21,1 19,7 21,4 21,4 22,3 18,0 17,5 17,2 17,5 18,4 19,4 

ani áno ani nie 44,4 47,3 44,3 46,2 44,9 45,9 43,5 41,7 45,3 43,7 42,5 

skôr nie 17,6 16,6 16,8 16,1 14,8 16,4 18,1 19,4 17,1 16,8 16,8 

určite nie 9,7 8,3 9,9 9,3 9,5 10,6 12,1 12,1 9,4 10,8 9,9 

neuvedené 1,6 1,8 1,8 1,8 2,3 2,7 3,2 3,8 3,9 3,9 4,5 

určite áno + skôr áno 26,7 26,0 27,2 26,5 28,5 24,4 23,0 23,0 24,3 24,7 26,3 

určite nie + skôr nie 27,3 24,9 26,7 25,5 24,3 27,0 30,2 31,5 26,5 27,6 26,7 

Prameň: Median SK, 2006-2017. 
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Prieskum verejnej mienky – otázka: „S vývojom ktorý prebehol v SR od novembra 1989 som cel-

kom spokojný(á).“ 

 
Prameň: MEDIAN SK, (1. polrok 2017). 

 

 

 

Zhrnutie 

Stav našej spoločnosti 

 neustále rastúca nerovnosť 

 chudoba, nízke príjmy 

 kumulujúca sa nespravodlivosť 

 nonstop lži, manipulácia, zavádzanie 

 korupcia (ťahaná súkromným sektorom) 

 kolabujúce zdravotníctvo 

 školstvo produkujúce pologramotných mla-
dých ľudí 

 kolabujúca veda 

 zanedbávanie regiónov 

 neriešenie problémov spoločnosti 

 nefunkčnosť demokratického systému 

 ekologické problémy 
 

→ 

 bezradnosť, apatia 

 zmätenosť 

 hnev, agresivita 

 fyzické a psychické násilie 

 pravicový extrémizmus 

 polarizácia spoločnosti 

 emigrácia 
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Richter a Fico so širokým úsmevom podpísali novú minimálnu mzdu  

Fico 

Ale sa dobre rozdava, z cudzieho, vsak pan Fico ? 

 Reagovať |  pgh 

26.10.2017 15:44 | Oznám správcovi | Odkaz 

  

   

tyh..... predstav si, že jeden róm nevie nič iné robiť len kopať kanály dostane minimálnu mzdu. Neviem či 

vieš pochpiť prečo by ju mal dostať ako nejaký odborník. Ak súhlasíš s birmovným komunistom tak určite 

si len jeden s tých kopáčov a budeš skákať od radosti, že dostaneš niečo nie na viac ale dostaneš to na čo 

nemáš. 

 Reagovať |  stlpcek 

26.10.2017 16:44 | Oznám správcovi | Odkaz 

  

   

Štát som aj ja preto žiadam znížiť dane nie zvýšiť plat.. Tým pádom sa zvýši plat automaticky a aj zamest-

návateľovi ostane viac na investovanie... Alebo ma to aby mi zvýšil plat.. 

A štát nemusí mať toľko starosti co urobí so zvýšeným príjmom daní!!!! 

 Reagovať |  minusplus 

26.10.2017 16:13 | Oznám správcovi | Odkaz 

 

Súčasný spoločenský systém v našej krajine 

 
Slovensko je kapitalistická spoločnosť neoliberálnej povahy. Tak ako EÚ a väčšina jej členských krajín. 

Formálne je republikou, parlamentnou demokraciou (zastupiteľskou demokraciou) so systémom poli-

tických strán. 

Reálne je Slovensko plutokraciou teda spoločnosťou ovládanou koncentrovaným súkromným majet-

kom (oligarchia) a korporáciami. Vláda a vládnuca trieda (vrátane médií) presadzujú záujmy biznisu 

v prvom rade. Všetko ostatné je druhoradé. 

Doterajší vývoj nás oprávňuje vysloviť predpoklad, že trend úpadku a zhoršovania stavu spoloč-

nosti bude pokračovať. Riziko vzniku spoločenských konfliktov v mnohých krajinách bude aj naďa-

lej rásť. 

História ukazuje, že fundamentálne inštitucionálne zmeny v spoločnosti prichádzajú predovšetkým 

revolúciami z dôvodu útlaku (ekonomického, politického, národnostného, náboženského). 

Miera ekologickej deštrukcie, ktorá ohrozuje samotné prežitie ľudského druhu, prináša nový, dopo-

siaľ ľudskej spoločnosti neznámy impulz vyžadujúci zásadné zmeny v usporiadaní spoločnosti.  

 

https://ekonomika.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=3222661&page=1&id_reaction=25883581&action=show_reply_form#25883581
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/user_profile.php?id_user=124016
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/1/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/1/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/dpl/25883628/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=3222661&page=1&id_reaction=25883692&action=show_reply_form#25883692
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/user_profile.php?id_user=180388
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/1/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/1/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/dpl/25883626/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=3222661&page=2&id_reaction=25883637&action=show_reply_form#25883637
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/user_profile.php?id_user=377385
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/2/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/3222661/2/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/dpl/25883628/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html
https://ekonomika.sme.sk/diskusie/dpl/25883626/Richter-a-Fico-so-sirokym-usmevom-podpisali-novu-minimalnu-mzdu.html


Osobná spotreba a jej charakter 

 spotreba/konzum je základným kameňom kapitalistickej ekonomiky (reklamný priemysel je 

nástroj na vytváranie nových potrieb, umelého dopytu – ďalšej spotreby) 

 charakter osobnej spotreby je odrazom kultúrnych hodnôt spoločnosti a jednotlivca – je pod-

kategóriou životného štýlu 

 charakter osobnej spotreby môžeme do značnej miery ovplyvniť (ďalším faktorom ovplyvňu-

júcim jej charakter sú rozhodnutia firiem a rozhodnutia štátu) 

 

Charakter osobnej spotreby rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje: 

- psychické a fyzické zdravie jednotlivca a spoločnosti 

- štruktúru ekonomiky, spôsob výroby 

- spotrebu prírodných zdrojov a znečistenie – ekologickú deštrukciu 

- verejné financie 

 

Spotreba a psychické a fyzické zdravie jednotlivca a spoločnosti 

Zdravotný stav populácie primárne závisí od životného štýlu (charakteru spotreby) a stavu životného 

prostredia.  

Má to bezprostredný súvis s národným hospodárstvom. 

Podľa údajov OECD a WHO patrí Slovensko, čo sa týka zdravia, k tým horším krajinám (údaje z rokov 

2013 a 2014) . 

 od roku 1990 sa priemerná očakávaná dĺžka života zlepšila vo všetkých krajinách OECD 

 v r. 2014 bola v SR 77 rokov, čo je pod priemerom EÚ28 - horšie je to v HU, RO, LT, BG, LV. 

V Rakúsku je to 81,7 rokov a v Španielsku 83,3 rokov. 

 zlú hodnotu má ukazovateľ dĺžky života v zdraví. Po 65. roku života má občan SR predpoklad, 

že prežije 4 roky v zdraví, v Nórsku je to 15 rokov. 

 máme vysokú mieru úmrtnosti na srdcovo-cievne choroby (za nami sú iba LV, LT) 

 máme vysokú mieru úmrtnosti na rakovinu (za nami iba HR a HU) 

 ročne ochorie na rakovinu na Slovensku cca 30 tisíc ľudí (približný počet obyvateľov Liptov-

ského Mikuláša) 

 najviac trpia rakovinou južné časti  krajiny (s intenzívnym poľnohospodárstvom) 

 v rakovine hrubého čreva sme na 2. mieste na svete za Južnou Kóreou (v prípade mužov na 1. 

mieste) 

 v rámci krajín OECD patríme ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou novorodencov a úmrtnosti 

detí do 14 rokov 

 

Vládne výdavky na zdravotníctvo v roku 2015 predstavovali 5,6 % HDP (priemer EÚ28 bol 7,8 %). Niž-

šie výdavky mali krajiny HR, GR, EE, HU, PL, BG, LT, RO, LV a CY. Česká republika vydala v roku 2015 

na zdravotníctvo 6,4 % svojho HDP, Rakúsko 7,9 % a Nemecko 9,4 %. 



Výšku zdravotníckych výdavkov Slovenska treba posudzovať v širšom kontexte. V mnohých ukazova-

teľoch zdravia populácie je napríklad Španielsko výrazne lepšie, pričom však verejné výdavky na zdra-

votníctvo sú vyššie len mierne. A príklad Kuby jednoznačne hovorí, že veľmi dobré výsledky môže 

zdravotníctvo dosahovať aj pri podstatne nižších výdavkoch, pokiaľ sa dostatočne zameriava aj na 

prevenciu (životný štýl, charakter spotreby). 

Povaha osobného životného štýlu (vrátane osobnej spotreby) determinuje náš fyzický a psychický 

zdravotný stav – zdravý človek môže pomocnú ruku podať, chorý človek pomocnú ruku potrebuje 

(zodpovednosť voči blízkym a spoločnosti). 

 

Spotreba a štruktúra ekonomiky a spôsob výroby 

Podiel importu tovarov a služieb na celkovom HDP v % vo vybraných krajinách v období 1990 

až 2015 

 

Prameň: Svetová Banka. 

 

Najnovší údaj je dostupný za rok 2016, kedy tento podiel vykázal nižšiu hodnotu 90,082 %. 

Podľa NBS bol v roku 2012 podiel konečnej spotreby domácností uspokojovaný dovozom najväčší z 

krajín V4, pričom oproti priemeru EÚ27 bol tento podiel až 6,4 násobne vyšší. 

Dlhodobo sa pohybujeme na chvoste EÚ v ukazovateli potravinovej sebestačnosti (r. 2012 46 %, 2013 

50 %).  Kolaps poľnohospodárstva je jedným z faktorov vyprázdnenia vidieka (vnútorný migračný tlak, 

emigrácia) vrátane oslabených možností zamestnať nízko kvalifikovanú pracovnú silu (vysoká dlho-

dobá nezamestnanosť). 

Zabezpečovanie väčšiny domácich potrieb dovozom vedie z dlhodobého hľadiska k strate zručností 

a k strate sebadôvery vo vlastné schopnosti. 
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Slovensko má jednu z najotvorenejších ekonomík na svete (v tomto prípade slovo otvorenosť nenesie 

pozitívnu konotáciu). 

Otvorenosť vybraných ekonomík v rokoch 1990 až 2015 

Štát Počet obyv. v mil. 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

CN 1 371,22 24,68 34,76 39,75 62,89 48,89 40,67 

OECD 1 282,98 36,66 39,78 47,51 48,90 52,80 56,71 

EÚ (eurozóna) 509,67 51,61 55,87 68,58 70,34 75,85 83,21 

EZ 339,43 51,99 55,62 69,94 71,19 76,27 85,02 

US 321,42 19,76 22,38 24,98 25,50 28,18 28,00 

RU 144,10 36,11 55,18 68,09 56,71 50,36 50,74 

JP 126,96 19,67 16,68 19,82 26,52 28,61 35,59 

DE 81,41 46,01 43,54 61,39 70,42 79,30 85,99 

IR 79,11 37,08 35,14 41,26 56,05 45,74 - 

TR 78,67 30,94 44,24 43,19 47,21 47,97 58,80 

FR 66,81 42,43 43,27 55,26 53,15 53,97 61,43 

UK 65,14 46,93 50,58 51,83 52,13 59,22 56,46 

IT 60,80 36,43 45,82 50,47 49,41 52,35 57,04 

ES 46,42 35,64 44,83 60,24 54,34 52,34 63,81 

PL 38,00 45,28 43,68 60,79 70,27 82,11 96,01 

RO 19,83 42,91 55,95 70,71 75,93 70,74 82,71 

NL 16,94 104,57 108,38 126,45 124,55 135,55 154,15 

BE 11,29 120,57 115,51 141,08 143,38 151,10 164,19 

GR 10,82 40,13 37,11 58,42 50,90 52,83 63,69 

CZ 10,55 64,06 84,23 98,51 122,28 129,25 159,78 

PT 10,35 65,05 59,91 67,42 62,57 67,30 79,90 

HU 9,84 - 78,48 137,28 127,86 159,16 172,54 

SE 9,80 56,86 69,63 82,33 84,57 86,90 86,45 

AT 8,61 71,63 68,39 85,47 94,16 98,68 102,11 

CH 8,29 82,37 77,30 98,25 100,62 117,77 114,09 

BG 7,18 69,85 101,83 78,32 99,87 103,21 128,07 

DK 5,68 67,20 68,62 83,07 89,22 93,33 100,57 

FI 5,48 45,82 64,07 74,99 76,63 76,09 73,69 

SK 5,42 58,34 111,24 110,70 148,68 154,12 184,55 

NO 5,20 72,59 68,33 74,62 70,85 68,41 69,35 

IE 4,64 104,93 135,97 175,14 148,25 190,11 216,24 

NZ 4,60 52,61 56,91 68,52 58,02 58,23 - 

HR 4,22 - 63,51 76,06 84,73 75,90 96,02 

LT 2,91 - 84,92 83,27 115,02 132,56 153,24 

SI 2,06 - 93,46 103,68 119,80 127,14 146,75 

LV 1,98 - 73,88 81,75 100,83 108,79 119,09 

EE 1,31 - 143,20 126,51 136,92 143,80 154,42 

Prameň: Svetová Banka. 

 

 

 

 



Spotreba a ekologická deštrukcia 

 spotrebnou generujeme ekologické škody (ťažba, emisie, odpad) doma aj v zahraničí (príklad 

palmového oleja, či dovážaného krmiva - 91 % už vyrúbaného brazílskeho pralesa súvisí so 

živočíšnou výrobou – pasienky pre dobytok a plocha na pestovanie krmiva. To priamo súvisí s 

faktom, že za posledných 50 rokov sa takmer zdvoj-násobila spotreba mäsa z 23 kg na 42 kg 

na osobu a rok. Zároveň však treba dodať, že 30 – 50 % celkovej potravinovej produkcie vo 

svete končí ako odpad. 

 charakter našej spotreby určuje rozsah týchto škôd 

 okrem ekologických škôd v zahraničí, generujeme aj dopyt po otrockej práci 

 

Prieskum verejnej mienky, druhý polrok 2016 – otázky: „Stav životného prostredia je veľmi 

vážny. Dnešná spoločnosť je zameraná príliš konzumne. Som pripravený(á) robiť kompromisy ži-

votného štýlu v prospech životného prostredia.“ 

 

Prameň: MEDIAN SK, s.r.o. (2. polrok 2016). 

 

 miera ekologickej deštrukcie je ohromujúca - 6. masové vymieranie 

 miera znečistenia je katastrofálna – každé šieste úmrtie v svete v roku 2015 bolo z dôvodu 

znečistenia 

 SR patrí ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším (astma, rakovina, infarkty, demencia, 

alzheimer, poškodenia DNA, reprodukčného systému a ďalšie) – za EÚ máme vysoké znečis-

tenie časticami P10 (horšie je v ČR, GR, HR, PL, BG). V prípade znečistenia časticami P2,5 je to 

ešte horšie (za nami sú PL, GR, BG). Zle sme na tom aj v prípade koncentrácie ozónu a dusíka. 

 podľa SHMÚ znečistenie smogom prekonalo začiatkom roka 2017 20-ročné rekordy 
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Počet úmrtí z dôvodu znečistenia vzduchu v prepočte na milión obyvateľov v r. 2013 

1. Čína 953,7 

2. Maďarsko 937,6 

3. Grécko 744,2 

4. Slovensko 705,7 

5. Česko 674,7 

6. Poľsko 651,4 

7. Taliansko 568,6 

Prameň: OECD. 

 

SR má vysoké znečistenie skládkami, plastami, odpadom, kontamináciu pôdy, povrchových vôd, sve-

telným smogom. Pokračuje úbytok lesov a biodiverzity (hmyzu, vtáctva) 

V roku 2014 každý obyvateľ Slovenska vyprodukoval v priemere 11,4 kg elektronického odpadu 

(NO 28,3 kg; AT 22 kg; BG 10,7 kg; JP 17,3 kg; USA 22,1 kg). 

 čím je krajina bohatšia, tým viac ekologických škôd jej obyvateľstvo generuje 

 čím je krajina bohatšia, tým viac ekologické škody vyváža 

 

Spotreba a verejné financie 

 súčasný daňový systém je priamo podporuje maximalizáciu spotreby, teda deštrukciu prírody  

 nakupovaním korporátnych a zahraničných výrobkov zhoršujeme stav verejných financií 

 

Akú podobu má súčasná spotreba typického občana (muži, ženy, deti, dôchodcovia) našej krajiny?! 

 

Nevyhnutná kultúrna zmena:  

- maximálna ekologizácia osobnej spotreby vo všetkých smeroch 

- odstránenie chémie z osobného života bez náhrady alebo eko náhradou (podľa našich sta-

rých mám) – osobná hygiena, čistiace prostriedky, záhradná chémia, zbaviť sa plastov 

- trávenie voľného času – bez TV, bez hazardu (stávkovanie), bez počítačových hier. Maximali-

zovať kontaktný čas s blízkymi (rodina, priatelia) 

- znížiť spotrebu mäsa, konzumovať domáce a sezónne potraviny – zvýšiť podiel vegánskej 

stravy a surovej zeleniny 

- znížiť spotrebu alkoholu, tabaku a ďalších návykových a zdraviu škodlivých látok 

- maximalizovať podiel fyzickej aktivity 

- maximalizovať delektronizáciu každodenného života 

- neplytvať zdrojmi – voda, energie, suroviny 

 

Ak nevidíme do tváre ľudí, ktorých zasahujú dôsledky našej činnosti, rastie riziko, že sa nimi 

prestaneme znepokojovať (Zygmunt Bauman). 

 



Demografia 

 pred rokom 1989 Rodina je základ štátu  

 po roku 1989 Malé a stredné podniku sú základom ekonomiky 

Miera plodnosti vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 1988 až 2015 

Štát 1988 1990 1992 1995 2000 2005 2010 2015 * N.o. % 

SE 1,96 2,14 2,09 1,74 1,55 1,77 1,98 1,85 16,0 

PL 2,13 1,99 1,85 1,55 1,37 1,24 1,38 1,29 --- 

AT 1,45 1,46 1,51 1,42 1,36 1,41 1,44 1,50 16,7 

HU 1,79 1,84 1,77 1,57 1,33 1,32 1,26 1,44 4,5 

CZ 1,94 1,89 1,72 1,28 1,14 1,28 1,49 1,57 7,1 

SR 2,15 2,09 1,99 1,52 1,29 1,25 1,40 1,40 3,2 

FR 1,81 1,78 1,73 1,71 1,87 1,92 2,02 1,92 12,0 

Prameň: OECD. 

* N.o. – naturalizované obyvateľstvo, teda počet obyvateľov krajiny narodených v zahraničí v roku 2013. 

 

Západné krajiny a predovšetkým [bývalé] koloniálne mocnosti riešia nedostatočnú plodnosť migrá-

ciou.  

Negatívne dopady dlhodobej nedostatočnej pôrodnosti na spoločnosť: 

- klasický problém starnutia populácie (starnutie zhora, starnutie zdola) 

- nemožnosť udržať stabilnú kapacitu a štruktúru výchovno-vzdelávacích inštitúcií (škôlky, 

školy zatvárame) 

- nedostatok ľudí na obsadenie mnohých profesií – tlak na migráciu smerom do krajiny – zvý-

šený potenciál pre spoločenské konflikty 

 

Nevyhnutná kultúrna zmena: rodina je základ udržateľnej spoločnosti (najlepšie 4-5 členná) 

 

Výchovno-vzdelávací systém 

Kto ovláda prítomnosť, ten ovláda minulosť, a kto ovláda minulosť ovláda budúcnosť (Ge-

orge Orwell) 

 školský systém skolaboval (zámernými krokmi) obsahovo (prepísanie histórie, z) a štruktu-

rálne (presun na kraje, de facto zrušenie učňovského školstva) 

 do školského systému bol zavedený trhový systém (dotácia na žiaka) 

 školské prostredie sa stalo ďalším trhovým segmentom pre korporácie 

 školský systém je otvorené ihrisko pre mimovládne organizácií a korporácie 

 v medzinárodnom porovnávaní PISA – podpriemerné výsledky – žiaci majú problém s porozu-

mením čítaného textu, vyznačujú sa nízkou schopnosťou riešenia problémov a nízkou úrov-

ňou logického myslenia 

 žiaci a študenti sa necítia v školách šťastní 

 v r. 2015 sme mali druhý najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v kat. 25-34 rokov a to 

62 % (ČR 63 %, NO 33 %) 

 absolventi si ťažko hľadajú prácu – až 75 % pracuje po škole v inom odbore ako vyštudovali 



Podiel výdavkov na vzdelávací systém na celkových verejných výdavkoch v roku 2013 v % 

 

Prameň: OECD. 

 

 
Platy učiteľov ako podiel nákladov na žiaka ako % HDP per capita podľa stupňa vzdelania 

v roku 2014 

 

Prameň: OECD. 
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Nevyhnutná kultúrna zmena: akceptovať realitu, že súčasný školský systém je nástrojom vládnucej 

triedy (ani nie tej domácej) a nevyhnutné, aby uvedomelí rodičia vzdelávali deti sami a rozvinuli 

u nich túžbu po samovzdelávaní. 

 

Verejné financie 

Spoločenské heslo pred rokom 1989 – Kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu – v súčasnosti nahra-

dilo heslo  - Kto platí dane, má zlého účtovníka 

V zdravej spoločnosti ľudia chápu, že dane sú príspevkom každého na spoločenské investície a služby 

– teda sami sebe pre spoločný cieľ. 

Projekty think-tankov s orwellovskými názvami Deň daňovej slobody či Cena štátu. 

 

Podiel daňových príjmov* na HDP v % vybraných ekonomík v rokoch 1990 až 2015 

Štát 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 

DK 44,4  46,5  46,9  48,0  45,1  49,6  46,6  

FR 41,0  41,9  43,1  42,8  42,0  45,5  45,5  

FI 42,9  44,5  45,8  42,1  40,8  43,8  44,0  

AT 39,4  41,1  42,1  40,9  40,8  42,8  43,5  

SE 49,5  45,6  49,0  46,6  43,2  42,8  43,3  

HU .. 41,0  38,6  36,7  37,5  38,2  39,4  

OECD 32,0  33,3  34,0  33,6  32,6  34,2  34,3  

CZ .. 34,9  32,5  34,5  32,5  33,1  33,5  

PL .. 37,7  32,9  33,1  31,1  32,1  .. 

SK .. 39,6  33,6  31,3  28,1  31,2  32,3  

LV .. 29,7  29,1  27,9  28,1  28,9  29,0  

CH 23,6  25,4  27,4  26,5  26,5  27,0  27,9  

Prameň: OECD. 

* daň z príjmu, zo zisku, z dividend, sociálne a zdravotné odvody, majetkové dane, DPH, spotrebné dane a 
ďalšie. 

 

2. dôchodkový pilier – ukážka žalostného stavu základných vedomostí a obyčajného sedliackeho ro-

zumu v našej krajine.  

 

Nevyhnutná kultúrna zmena: pozitívny postoj k plateniu daní a odvodov (spoločenské investície, soli-

darita, zabezpečenie budúcnosti) 

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=REV&Coords=%5bYEA%5d.%5b2015%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en


Geopolitické súvislosti 

Prieskum verejnej mienky – otázka: „Západné krajiny nám pomáhajú.“ 

 

Prameň: Median SK, 2017 

 

SR nie je suverénny štát de facto (iba de iure). Patríme do impéria USA ako provincia spravovaná pro-

tektorátom EÚ. Studenú vojnu sme prehrali. 

EÚ bude naďalej diktovať neoliberalizmus členským krajinám a aj krajinám, ktoré chcú s EÚ obchodo-

vať, napr. africkým štátom, Ukrajine ap. To bude generovať ďalšie konflikty (aj násilné) a bude pokra-

čovať tlak na migráciu. Bude naďalej pokračovať konfrontácia s Ruskom. USA a NATO neustále sa zvy-

šujú riziko vypuknutia veľkého konfliktu. Naša krajina, tak ako v prípade 2. SV stojí na strane agresora 

a nie je schopná zaujať neutrálny postoj. 

SR vďaka extrémnej otvorenosti svojej ekonomiky a vďaka extrémnej závislosti na dovoze má mimo-

riadne oslabenú suverenitu. 

Rovnako vlastnícka štruktúra našej ekonomiky (takmer 100 % bankového sektora je v zahraničných 

rukách, cca 2/3 firiem patria cudzincom, rastie podiel zahraničných vlastníkov pôdy). 

 

Nevyhnutná kultúrna zmena: pochopenie, že pokiaľ národ nevlastní pôdu, na ktorej žije a pokiaľ ne-

vlastní rozhodujúcu časť spoločenskej a hospodárskej infraštruktúry, nemôže sa suverénne rozhodo-

vať o svojich záležitostiach.  
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K úvahám o nevyhnutných kultúrnych zmenách 

Koncept spoločenského šťastia 

Tzv. Bhutan Group, skupina 71 vedcov a odborníkov z celého sveta vytvorila návrh novej rozvojovej 

paradigmy pre svetovú spoločnosť (the New development paradigm). 

Zmysel spoločenskej aktivity nemá byť zvyšovanie ekonomického rastu, ale usilovanie sa o šťastie ce-

lej spoločnosti. 

 

Spoločenské šťastie podľa návrhu Novej rozvojovej paradigmy 

 

Prameň: Happiness: Towards a New Development Paradigm, 2014 

Spoločenské šťastie 

A. Potreby 
Všetky ľudské bytosti 

bez ohľadu na prostre-

die, v ktorom žijú, po-

trebujú primerané 

uspokojenie potreby 

jedla, vody, bývania, 

bezpečnosti a úcty. 

Toto všetko závisí na 

udržateľnom životnom 

prostredí. 

 

B. Program holistického 
rozvoja 

Transformačný program s pre-

pojenými riešeniami: 

 Ochrana živ. prostredia 

 Trvalo udržateľný a spravod-
livý sociálno-ekonomický 
rozvoj 

 Zachovanie a podpora kul-
túry 

 Správne spravovanie vecí 
verejných 

 

C. Zodpovedné využívanie 
zdrojov 

Prírodné, spoločenské, ľud-

ské a ekonomické zdroje na 

zabezpečenie súčasnej a bu-

dúcej udržateľnosti 

E. Predpoklady a zruč-

nosti pre šťastie     

Tvorivé spojenie historic-

kých ľudských skúse-

ností, tradičných múd-

rostí a modernej vedy 

D. Výsledok: spravodlivá 

a udržateľná spoločnosť 

Pokrok sa hodnotí pro-

stredníctvom ukazovate-

ľov vrátane: 

• Ekologická rozmanitosť       

a odolnosť 

• Životný štandard 

• Zdravie 

• Vzdelávanie 

• Kultúrna rôznorodosť a 

odolnosť 

• Vitalita komunity 

• Časová rovnováha 

• Dobrá správa vecí verej-

ných 

• Psychická pohoda 

Limity planéty  



Múdrosť našich predkov 

10 prikázaní severoamerických indiánov 

 

1. Zostávaj v blízkosti Veľkého ducha (Remain close to the Great Spirit) 

2. Preukazuj úctu svojim blížnym (Show great respect for your fellow 
beings) 

3. Poskytni pomoc a láskavosť všade tam, kde je to potrebné (Give assistance and kindness 
wherever needed) 

4. Buď pravdovravný a čestný po celý čas (Be truthful and honest at all 
times) 

5. Rob to, o čom vieš, že je správne (Do what you know to be right) 

6. Staraj sa o blaho svojej mysle a svojho tela (Look after the well being of mind 
and body) 

7. Správaj sa k Zemi a k všetkému, čo na nej prežíva s úctou (Treat the earth and all that dwell 
there on with respect) 

8. Nes plnú zodpovednosť za svoje činy (Take full responsibility for your ac-
tions) 

9. Venuj časť svojho úsilia pre väčšie dobro (Dedicate a share of your efforts to 
the greater good) 

10. Pracuj spoločne v prospech všetkých (Work together for the benefit of 
all man kind) 

 

  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

 

Adrián Ondrovič, EÚ SAV 


