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SEVESO II A JEHO PRIESTOROVÝ DOPAD V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO VÝVOJA
SÍDELNÉHO ÚTVARU
SEVESO II and its spatial impact in terms of sustainable development of urbanisic unit

Janka BETÁKOVÁ
Abstrakt
Rozvoj priemyselnej výroby, zvýšenie počtu nových priemyselných havárií, používanie stále väčšieho množstva nových
druhov nebezpečných látok prináša so sebou značné riziká, a tým aj možnosť vzniku nebezpečných havárií. Prevencia
závažných priemyselných havárií je v rámci krajín EÚ upravená smernicou Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev
veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO II. Príspevok sa zaoberá analýzou skutkového
stavu a hľadaním ciest pre aplikáciu vyvážených nástrojov na hodnotenie územného dopadu týchto činností na báze
vedecko-metodologickej základne v intenciách udržateľného rozvoja sídelného útvaru.
Kľúčové slová
Udržateľný rozvoj, SEVESO II, územné plánovanie, priestorové plánovanie, kvalita priestoru,
Abstract
Development of industrial production, initiating new industrial accidents, using increasing amount of new kinds of
dangerous substances brings numerous hazards and also a possibility of causing dangerous accidents. Prevention of
serious industrial accidents is in the European Union countries regulated by Directive of Council 96/82ES about control
of dangers of major accidents with presence of dangerous substances, also entitled SEVESO II. The project analyzes basic
state in Slovak Republic and with searching for methods for application of balanced tools for assessment of spatial impact
of these activities, on the basis of science – methodic bases with an idea of sustainable development of urban settlement.
Key words
sustainable development, SEVESO II, land use planning, spatial planning, spatial quality

ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ A ENERGETICKÁ POLITIKA
Energy security and energy policy

Michal Fabuš
Abstrakt
Naša závislosť od dovozu sa zvyšuje. Ak sa nám nepodarí zvýšiť konkurencieschopnosť domácej energie, v budúcich 20 až
30 rokoch sa asi 70 % energetických požiadaviek Únie, v porovnaní s 50 % v súčasnosti, bude kryť dovážanými
výrobkami, pričom niektoré pochádzajú z regiónov, v ktorých hrozia neisté podmienky. Rezervy sú koncentrované v
niekoľkých krajinách. V súčasnosti asi polovica spotreby plynu v EÚ pochádza len z troch krajín (Rusko, Nórsko, Alžírsko).
Ak bude súčasný trend pokračovať, závislosť od dovozu plynu by sa v priebehu budúcich 25 rokov mohla zvýšiť na 80 %.
Globálny dopyt po energiách sa zvyšuje. Predpokladá sa, že do roku 2030 vzrastie svetový dopyt po energiách – a emisie
CO2 – približne o 60 %. Globálna spotreba ropy sa od roku 1994 zvýšila o 20 % a výhľadovo bude globálny dopyt po rope
narastať každý rok o 1,6 %.
Kľúčové slová:
Energetická bezpečnosť, spoľahlivosť dodávok, obnoviteľné zdroje energie, ropa, zemný plyn, uhlie
Abstract
Our import dependency is rising. Unless we can make domestic energy more competitive, in the next 20 to 30 years around
70 % of the Union’s energy requirements, compared to 50% today, will be met by imported products – some from regions
threatened by insecurity. Reserves are concentrated in a few countries. Today, roughly half of the EU’s gas consumption
comes from only three countries (Russia, Norway, Algeria). On current trends, gas imports would increase to 80 % over
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the next 25 years. Global demand for energy is increasing. World energy demand – and CO2 emissions – is expected to
rise by some 60% by 2030. Global oil consumption has increased by 20% since 1994, and global oil demand is projected
to grow by 1.6% per year.
Keywords:
Energy security, security of energy supply, renewable energy sources, oil, natural gas, coal

VÝZNAM SPRÁVNEJ VEDY PRE VEREJNÚ SPRÁVU A SPRÁVNU PR AX
The importance of the Administrative science for public administration and administrative
practice

Mária Gogová, Hana Skovajsová
Abstrakt
Cieľom nášho príspevku je prispieť do diskusie zameranej na vzťahy vedy a spoločnosti. Svoju pozornosť venujeme
správnej vede, ktorá je sociálnou vedou o verejnej správe a jej významu pre verejnú správu a súčasnú správnu prax.
V príspevku naznačujeme aj niekoľko úvah týkajúcich sa vedeckej práce v študijnom odbore verejná správa.
Kľúčové slová
Spoločnosť. Správna veda. Verejná správa. Správna prax. Efektívnosť verejnej správy.
Abstract
The aim of our paper is to raise a point in the discussion intented on the relations of science and society. We pay our
attention on the administrative science, which is a social science about public administration and its importance for public
administration and contemporary administrative practice. In the paper we point out also some considerations towards to
the scientifical work in „public administration“ as the field of study.
Key words
Society. Administrative science. Public administration. Administrative practice. Effectivity of public administration.

VZDELÁVANIE TÍMOV AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA EFEKTÍVNEJ ČINNOSTI
TÍMU V ORGANIZÁCIÍ.
Team education as a mean of improoving of the team efficiency within the company

Adriana GRENČÍKOVÁ
Abstrakt
Štúdia je venovaná problematike tímového vzdelávania, ktoré sa zameriava hlavne na formovanie vzťahov a atmosféry
v tíme. Vzdelávacie programy zamerané týmto smerom by mali odpovedať povinnostiam a zodpovednostiam jednotlivých
účastníkov, musia podporovať podnikové ciele a odrážať hodnoty, ktoré chce organizácia zaviesť alebo posilniť.
Kľúčové slová
Tímové vzdelávanie, kľúčové kompetencie, metódy vzdelávania, tímová práca
Abstract
The study is devoted to enquiries of team education, which is centred mainly on establishing relations and feelings in the
team. Educational programs oriented in this course shall respond to responsibilities and liabilities of individual
participants, shall support company objectives and reflect values, which the company will achieve or afforce.
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Key words
Team education, key competences, educational methods, team work

VYUŽITÍ METOD PROCESNÍHO ŘÍZENÍ K INOVACI SYSTÉMU ŘÍZENÍ FAKULTY
The usage of process control methods towards the management system innovation of the
Faculty

Ludmila Hromková, Hana Greplová
Abstrakt
Článek pojednává o využití metod procesního řízení k inovaci systému řízení organizační jednotky vysoké školy (fakulty).
Procesní řízení je obecně řazeno mezi manažerské přístupy podporující zvyšování efektivity fungování organizací. Zejména
v krizovém období, kdy je potřeba se vypořádat s nedostatkem financí, může modelování a optimalizace hlavních procesů
organizace významně přispět ke zlevnění prováděných činností. K zefektivnění řízení vysokých škol a jejich organizačních
jednotek přispívá rovněž identifikace a následné odstranění porušené integrity mezi procesními kroky. Procesní
modelování přispívá taktéž k odhalování tzv. zvykových činností, které jsou však z hlediska naplňování aktuálního poslání
organizace zbytné. Modelování controllingových procesů vytváří základní předpoklad pro uplatnění účelného
odchylkového řízení a včasné zjišťování odchylek od kýžených (tj. plánem stanovených) stavů. Autorky článku představí
čtenářům zvolený přístup řešení projektu, vytvořený procesní model fakulty, postup navržený pro zpracování procesní
analýzy a případovou studií ve formě procesní mapy tzv. monitorovacího procesu. Následně metodicky připravily
a otestovaly využití procesního řízení na vrcholné úrovni procesů. Článek je doplněn případovou studií v podobě procesní
mapy monitorovacího procesu.
Klíčová slova
Výkonnost, efektivita, proces, procesní řízení, procesní analýza
Abstract
Article discusses the use of methods of process management to innovation management system organizational unit of
university (faculty). Process management is generally ranked among the management approaches that support increasing
the efficiency of organizations. Especially in time of crisis, when it is necessary to deal with the lack of finance, modeling
and optimization of the major processes contribute significantly to the cost reduction activities. To streamline the
management of universities and their organizational units also contributes to the identification and subsequent removal of
the damaged integrity of the process steps. Process modeling also contributes to the detection of so-called customary
activities, which are current in terms of fulfilling the mission of the organization superfluous. Modeling Processes
controlling forms the basic prerequisite for effective implementation management of divergency and early detection of
divergency from the desired (planned) state. The author introduces readers to the chosen approach of the project, faculty
created a process model, a procedure designed for the processing of process analysis and case studies in the form process
maps of the so-called monitoring process. Then methodically prepared and tested the use of process management summit
process. The article is accompanied by a case study in the form process maps of the monitoring process.
Key words;
Performance management, efficiency, process, process control, process analysis
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REPREZENTÁCIA ŽENY V REKLAME
The representation of woman in advertisment

Drahomíra Janíková

Abstrakt
Je veľmi zaujímavým faktom to, že aj napriek tomu, že ženy sú tie, čo vo väčšej miere nakupujú a vyberajú z množstva
produktov aj služieb, reklamy si ich nedokážu tak ľahko získať ako mužov. Dnešné ženy sú rozmanité a oslovujú ich rôzne
formy reklamy. Je ťažšie nájsť jednu reklamu, ktorá osloví väčší počet žien v porovnaní s reklamami, ktoré zaujmú mužov.
Mužom totiž stačí mierny sexuálny podtón alebo viac - menej obnažená žena, a zabúdajú si všímať aj cenu. Tento fakt
vyplýva aj so štúdie univerzity v belgickom Leuvene. Vedci na tejto univerzite našli totiž spojitosť medzi hladinou
testosterónov a pozornosťou voči cenám. „Efekt "nahých žien" je mimoriadne silný najmä u "machov", o ktorých si
"obyčajne myslíme, že majú tendenciu byť aktívnymi sprostredkovateľmi, ale reklamy s nahými ženami ich menia na
krotkých
baránkov,"
povedal
Siegfried
Dewitte,
profesor
ekonómie,
ktorý
výskum
uskutočnil.(
http://www.aktuality.sk/pikosky/pikosky/reklamy-s-nahymi-zenami-odvadzaju-pozornost-muzov-od-cien))

Kľúčové slová:
ženy a reklama, psychologické aspekty reklamy, etický kódex žien v reklame, typológia žien v reklame, postavenie žien
v spoločnosti.

PRODUKTIVITA PRÁCE
Labour productivity

Katarína Jankacká
Abstrakt
Produktivita práce je považovaná za ukazovateľ hospodárskeho rastu krajiny s najvyššou výpovednou schopnosťou. Slúži
tiež ako indikátor pre porovnanie konkurencieschopnosti jednotlivých krajín, prípadne skupiny krajín. Poskytuje obraz
efektivity procesov nielen na úrovni národohospodárskej, ale i odvetvovej, príp. podnikovej. Zvyšovanie produktivity
možno docieliť dvoma spôsobmi. Prvým je cesta tzv. lacnej pracovnej sily, čiže úspora mzdových prostriedkov a pracovnej
sily. Druhým spôsobom (spôsob zvyšovania konkurencieschopnosti vyspelých krajín) je cesta zavádzania inovácií do
procesov výroby, zvyšovania znalostí pracovnej sily, orientácia na aktivity s vysokou pridanou hodnotou. Táto cesta
zabezpečuje krajine trvalý a vyrovnaný hospodársky rast.
Kľúčové slová:
Produktivita práce, konkurencieschopnosť, pracovná sila, náklady práce, ekonomický rast
Abstract
Labour productivity is considered as a highest competitive indicator of economic growth. It also serves for competitiveness
comparison of individual countries, eventually group of economies. The indicator also shows an effectivity view not only
for national level, but for enterprise level too. It is possible to increase labour productivity by different ways: the first – the
cheap labour force and wage savings. The second way – inovations establishment, raising knowledges of labour,
orientation on a high added value activities. These activities can provide sustained economic growth.
Key words:
Labour productivity, competitiveness, labour force, labour costs, economic growth.
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MIESTO SR V REGIONÁLNEJ POLITIKE EÚ
Slovakia’s position in the EU regional policy

Marcel Kordoš
Abstrakt
Finančné prostriedky vyčlenené na regionálnu politiku v súčasnosti predstavujú viac ako tretinu celkového rozpočtu
Európskej únie. Európska regionálna politika prešla významnými zmenami. Regionálna pomoc je koncentrovanejšia,
jej riadenie je decentralizované a partnerstvo medzi „obyčajnými občanmi“ a „Bruselom“ je bližšie. Členské štáty,
regióny, miestne orgány a Európska komisia pracujú ruka v ruke. Národné orgány definujú svoju stratégiu rozvoja a
realizujú ju, zatiaľ čo Európska komisia zabezpečuje, aby tieto regionálne stratégie zapadali do celkového obrazu
spoločenstva a monitoruje a aj kontroluje využívanie finančných prostriedkov spoločenstva najmä v oblasti životného
prostredia a rozvoja dopravných sietí. Úspech európskej regionálnej politiky je založený na pevnom partnerstve a
spolupráci s národnými a miestnymi orgánmi a samozrejme, na jej schopnosti prijímať inovácie.
Kľúčové slová
Regionálna politika, Strategický plán regionálneho rozvoja, územná samospráva.
Abstract
Financial sources set aside for the regional policy, currently create more than one third of overall EU budget.
European regional policy has come through crucial changes. Regional aid is more focused, its managing more
decentralized and partnership between “ordinary people: and “Brussels” closer. Member states, regions, authorities
and European Commission are working hand in hand. National authorities define their development strategies and
implement them, meanwhile European Commission allows those regional strategies to fit into the overall community
and monitories as well as controls the exploiting of financial funds mainly in the environmental area and transport
nets development. The success of European regional policy is based on the firm partnership and cooperation with the
national and local authorities and of course on the ability to accept innovations.
Key words
Regional policy, Regional development strategic plan, self-government territory.

POŽIADAVKY ZAMESTNÁVATEĽOV NA ABSOLVENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL
S EKONOMICKÝM ZAMERANÍM
Job requirements for graduates of universities of economics

Cecília Olexová
Abstrakt
Jednou z problematík vysokoškolského vzdelávania je konkretizácia jeho obsahu, ktorý sa musí prispôsobovať vývoju a
zmenám v spoločnosti. Príspevok prezentuje výsledky prieskumov zameraných na zistenie, čo požadujú zamestnávatelia od
absolventov vysokých škôl s ekonomickým zameraním. Pozornosť sa sústredila predovšetkým na všeobecné kľúčové
kompetencie. Výsledky prieskumov môžu pomôcť pri konkretizácii obsahu ekonomického vzdelávania a pri výbere metód
vzdelávania študentov, ktoré umožnia zdokonalenie zručností žiadaných budúcimi zamestnávateľmi. Prieskumy boli
zrealizované ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0795/08 „Potenciál mladých ľudí v podnikateľskom prostredí na
Slovensku i v širšom európskom regióne a možnosti jeho využitia“.
Kľúčové slová
Obsah vzdelávania, vysoká škola s ekonomickým zameraním, požiadavky zamestnávateľov na absolventov, kľúčové
kompetencie.
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Abstract
One of the problems of university education is the specification of the content of education. The content of education has to
follow a society development and changes. The article presents the results of surveys aimed at the job requirements for
graduates of universities of economics. The attention of the surveys focuses on general key competence. The results of the
surveys will help to specify the content of economics studies and to select appropriate teaching methods which allow the
improvement of skills required by potential employers. The surveys were conducted within solving the grant project VEGA
No. 1/0795/08 “The potential of young people in the business environment of both Slovakia and the wider European region
and the possibilities of its utilization”.
Key words
Content of education, university of economics, job requirements for graduates, key competence.

PÔSOBENIE MARGINALIZÁCIE A REGIONÁLNYCH DISPARÍT NA OBCE V
MODELOVOM VIDIECKOM ÚZEMÍ „TERITÓRIA 7-MYCH DOLÍN“
The affect of marginalization and regional disparities on the villages within the model rural
are „The 7 territory“

Ján Šandora

Abstrakt
Dediny lokalizované v horských oblastiach, ktoré boli z rôznych dôvodov vyhlásené za chránené, sú vhodnými modelovými
objektmi na štúdium problematiky pôsobenia marginalizácie a regionálnych disparít a hľadania možných riešení, ako
zabezpečiť ich ďalší hospodársky a sociálny rozvoj. V rámci Strážovských vrchov sme sa sústredili na interesantné územie
tzv.„Teritórium 7-mych dolín“ s mimoriadnou charakteristickou črtou - každá z vybratých dedín v ňom ležiacich patrí do
iného okresu. Dediny sú lokalizované v záveroch dolín, sú od seba prakticky izolované. Ich ďalší hospodársky a sociálny
rozvoj je determinovaný nielen marginalizáciou, nevhodnými stanovištnými podmienkami, ale je naviac zo strany štátu
výrazne limitovaný aj deklarovaným celospoločenským záujmom na ochranu prírody a krajiny a na ochranu vodných
zdrojov bez akejkoľvek náhrady za vzniklé hospodárske škody. Je to dôsledok uplatňovania ešte socialistickej legislatívy
v právnom systéme nášho demokratického štátu. V teritóriu už možno vidieť výrazné zmeny krajinného obrazu, ako prejavu
eliminácie a absencie trvalého cieľavedomého pôsobenia ľudského faktoru v priestore. Tento stav je výslednicou
„zmiznutia“ súkromne hospodáriaceho roľníka- človeka plnohodnotne hospodáriaceho na pôde bez jeho adekvátnej
náhrady. Vplyvy uvedených faktorov môžu tiež u vidieckej populácie obyvateľstva nášho štátu zakladať vznik
a rozširovanie nezamestnanosti, súvisiaceho problému chudoby koncentrovanej najmä v horských enklávach, vznik
problémových skupín obyvateľstva, výraznejšiu diferenciáciu regionálnych i lokálnych disparít a pod.
Kľúčové slová
Marginalizácia, Regionálne a lokálne disparity, Hospodársky a sociálny rozvoj vidieckych obcí, Celospoločenský záujem
na ochrane prírody a krajiny, ochrane vodných zdrojov, Náhrada hospodárskych strát, Nezamestnanosť, Chudoba.

Abstract
Villages situated in the mountain rural areas, which were declared “protected” for different reasons, are suitable model
objects for studies of problems related to the influence of marginalization and regional disparities and the search for
possible solutions regarding the assurance of their further economic and social development. We have focused on an
interesting area in Strazovske Vrchy, which is known as the “Territory of seven valleys” and has a distinctive disposition –
each of the villages located here belongs to a different district. The villages situated in the closures of the valleys are
practically isolated from each other. Their further economic development is determined not only by marginalization and
inappropriate location, but it is also markedly limited by the declared interest of the society in the protection of nature,
country and water resources without any compensation for the incurred economic losses. This is still the consequence of
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following the socialist laws in the legal system of our democratic state. There are already vivid changes of the country
picture, as the demonstration of elimination and absence of continual systematic influence of human factor in the area.
This condition is the result of “disappearance” of privately working farmers – people farming on the grounds without any
adequate substitution. The influence of the above stated factors can lead by the rural population of our state to
unemployment and poverty (mainly in the mountain enclaves), to the creation of problematic groups of inhabitants,
stronger differentiation of regional and local disparities, and the like.
Key Words
Marginalisation; Regional and local disparities, Economic and social development of rural communities, Interest of
society in the protection of nature, country and water resources, Compensation of economic loss, Unemployment; Poverty.

DUMMHEIT UND GIER, OHNE NOT – ZUR GLOBALEN FINANZKRISE
Sprostosť a chtivosť, bez biedy – k globalnej finančnej kríze

Herbert Strunz, Sergej Vojtovič

Abstrakt
V štúdie z retrospektívneho hľadiska udalostí, podobných súčasnej finančnej kríze, sa analyzuje podstata samotného
hospodárskeho systému a sa skúmajú tie ich vlastnosti, ktoré permanentne vyvolávajú krízy v hospodárstve alebo v jeho
konkrétnych oblastiach. V štúdie sa zdôrazňuje, že práve existujúci hospodársky a finančný systém umožňuje, aby také ľudské
vlastnosti ako nenásytnosť a chamtivosť stali večnými hodnotami Wall Street. Monopolizmus a sila finančného kapitálu, ktoré
umožňujú takým negatívnym ľudským vlastnostiam sa stávať hlavnými hodnotami hospodárskeho systému, už boli predmetom
analýz a hodnotení takých predstaviteľov ekonomickej vedy ako Jean-Baptiste Say, Karl Marx, Max Weber, Knut Wicksell,
Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes a iní. Možne východisko z tohto kruhu sa črta v skrotení nenásytnosti a arogancie
sily monopolistického finančného kapitálu, čo z hľadiska ekonomickej teórie zďaleka nie je novým.
Kľúčové slová
Finančné trhy, super moc, štátna intervencia, kríza, špirála katastrôf, neoliberalismus, nová finančná „architektúra“.

SOCIÁLNE DIMENZIE ĽUDSKÉHO KAPITÁLU
Social dimensions of Human capital

Sergej Vojtovič

Abstrakt
V posledných rokoch pojem ľudský kapitál stál súčasťou procesov vedeckej a odbornej komunikácie. Avšak veľmi často sa
používa povrchovo alebo nezdôvodnene. Správne a adekvátne využitie pojmu ľudský kapitál je podmienené poznaním
historických podmienok a súvislostí jeho vzniku a rozvoja. Práve otázkam historických podmienok vzniku a formovania
koncepcie ľudského kapitálu, analýzou a zdôvodnením ľudského kapitálu ako výrobného faktora, ako ekonomickej
hodnoty, ako investície, problémy merania jeho investícií a výnosov, uskladňovania, vlastníctva, využitia a pod. sa zaoberá
tato štúdia. Zároveň nezostavajú bez povšimnutia sociálne aspekty ľudského kapitálu - jeho neoddeliteľnosť od ľudskej
osobnosti, zákonitosti jeho reprodukcie, formovanie a rozvoja.
Kľúčové slova
Ľudský kapitál, Schopnosti, Vedomosti, Investície, Výrobné faktory, Vzdelávanie a rozvoj.
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Abstract
During last years the notion of human capital has become a belonging of processes in the scientific and specialist
communication. However it is being very often used broadly or groundless. The correct and adeguate use of the notion
human capital is conditioned by knowing the historic conditions and dependencies of its rise and development. The
inscribed study is devoted just to the folowing: questions of historic condicions of rise and formation of concpet of human
capital, analysis and reasoning of human capital as a production factor, as the economic value, as the investment, the
issues of measuring of human capital investment and benfits, storage, ownership, use etc. At the same time we observe the
social aspects of human capital – its inseparability from human personality, patterns of its reproduction, formation and
developent.
Key words
Human capital, abilities, knowledge, investment, production factors, education and development

