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Anotácia:
Predložená vedecká monografia je vlastne aj zhodnotením transformačného procesu 
a jeho dôsledkov pre slovenskú spoločnosť. Nastal presun národného majetku cez 
prakticky politické privatizácie predovšetkým do rúk zahraničných nadnárodných 
spoločnosti. Dochádzalo k úpadku podnikov vo všetkých sektoroch hospodárstva 
a rastu nezamestnanosti, ktorá je vážnym problémom aj v súčasnosti. Stratili sme vý-
razne sebestačnosť v poľnohospodárskej produkcii. Očakávania modernizácie a rastu 
životnej úrovne sa nenaplnili. Podiel investícii do vedy, výskumu a inovácii  výrazne 
klesol hneď na začiatku transformácie a zostáva na veľmi nízkej úrovni aj teraz.  Sme 
v tomto smere  v hodnotení úplne na chvoste v Európe. 
Slovensko je však po dvoch desaťročiach integrované a rešpektované v celej šírke 
európskej spolupráce, okrem spoločnej meny, je spoľahlivým spojencom NATO 
a otvoreným partnerom pre každý štát. Po naplnení základných cieľov samostatného 
Slovenska, nastáva nevyhnutne čas zamyslieť sa nad budúcim smerovaním, špeciali-
záciou a prioritami sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska.
V ďalšom vývoji musí nastať zmena hodnotového systému k vlastníctvu prírodných 
zdrojov, historický vytvorených zdrojov a k intelektuálnemu vlastníctvu bez ktorej 
nemôže Slovensko ďalej úspešne napredovať.
Aj kolektív autorov sa zapojil do tohto hľadania na základe svojich analytických 
článkov, nájsť alternatívu novej kreatívnej ekonomiky a spoločenského rozvoja  pre 
Slovensko.
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CHARAKTERISTIKY AUTOROV

Ing. Ondrej Barič, PhD.

Vysokoškolské vzdelanie inžinier získal na Technickej univerzite v Bratislave, 
na chemickotechnologickej fakulte v odbore ekonomika a riadenie. Vedeckú 
hodnosť PhD obhájil na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore svetová 
ekonomika. Profesnú činnosť začal v podniku Slovnaft, kde sa postupne pre-
pracoval za vedúceho útvaru kalkulácii, nákladov a cien. Po deviatych rokoch 
išiel pracovať na Ministerstvo priemyslu SR, po reorganizácii na Ministerstve 
hospodárstva SR v riadiacich funkciách pôsobil celkom desať rokov. Naposledy 
ako riaditeľ finančného odboru. Po vzniku komerčného bankovníctva pracoval 
vo vedúcich funkciách v Investičnej a rozvojovej banky naposledy ako vedúci 
útvaru finančného a obchodného planú banky. Získane skúsenosti následne 
využil v Národnej banke Slovenska na úseku guvernéra ako bankový expert. 
Posledné roky bol činný na Ministerstve školstva SR v sekcii implementácie 
európskych fondov a v Národnom centre európskych a globálnych  štúdii 
zriadeného vládou SR,  ako vedúci výskumnej sekcie. 

Dr.h.c.  doc. Ing. Július Binder, PhD.  

Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a potom bol činný 
ako projektant a hlavný inžinier rôznych stavieb. Ako riaditeľ investorského 
štátneho podniku Vodohospodárska výstavba v Bratislave (od roku 1991) sa 
významne zaslúžil o realizáciu takzvanej alternatívy C a o dokončenie vod-
ného diela Gabčíkovo – Čunovo. Bol zvolený za poslanca Národnej rady SR  
vo volebnom období 1998 - 2002 za Hnutie za demokratické Slovensko. Získal 
viacero ocenení, ako najlepší manažér Slovenska, Osobnosť roka, Prominent 
slovenskej ekonomiky. Bolo mu prepožičané štátne vyznamenanie Rad Ľu-
dovíta Štúra I. triedy.



Ing. Štefan Burda

Narodený 15.12.1939 v Lehote pri Nitre, absolvent  SVŠT v Bratislave  
(v roku 1963).
V rokoch 1964 – 1976 pracoval v Dusle  Šaľa v oblasti technického a inves-
tičného rozvoja.
V rokoch 1976 – 1990 pracoval v ÚERP Bratislava vo funkcii vedúceho vý-
skumného pracovníka, s odborným zameraním na medzinárodné ekonomické 
vzťahy. Bol zodpovedným riešiteľom úloh v rámci Štátneho plánu ekonomic-
kého výskumu (ŠPEV).
V rokoch 1991 – 2003 bol pracovníkom Ministerstva hospodárstva SR, kde 
viedol odbor zahraničného obchodu, neskôr sekciu mnohostrannej obchodnej 
spolupráce. Bol zodpovedný za koncepcie zahranično-obchodnej politiky SR, 
problematiku WTO, Colnej únie s ČR a iné.
 Od roku 2004 je pracovníkom Prognostického ústavu SAV ako riešiteľ čiast-
kových projektov VEGA so zameraním na oblasť vonkajších ekonomických 
vzťahov a ich efektívnosť

 Dr. h. c. prof. JUDr. Milan Čič, DrSc. 

Bol slovenský politik, akademik a právnik. Absolvoval Univerzitu Komen-
ského v Bratislave, kde aj učil. Vo vedeckej oblasti sa pôvodne orientoval 
na trestné právo, kriminológiu a kriminalistiku, od roku 1968 aj na ústavné 
právo.  Je autorom viacerých monografií a iných textov z oblasti trestného  
a ústavného práva. Riaditeľ Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied,  
v rokoch 1988 až 1989 podpredseda Slovenskej akadémie vied. Krátko od roku 
1988 do 1989 bol ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky.  
Od decembra 1989 do 27. júna 1990 bol predsedom vlády Slovenskej re-
publiky. V rokoch 1990 až 1992 bol poslancom Federálneho zhromaždenia, 
v roku 1992 podpredsedom vlády ČSFR. V rokoch 1993 – 2000 bol prvým 
predsedom Ústavného súdu SR, od roku 2004 až do svojej smrti v novembri 
2012 bol vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.



doc. PhDr. Jozef Darmo, PhD.

Novinár, publicista, historik mediálnej komunikácie, vedec, vysokoškolský 
pedagóg na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, na odbore 
masmediálnych štúdií FF Prešovskej univerzity, FF Univerzity PJŠ v  Košiciach, 
absolvent žurnalistiky na FF Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľ 
Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave (1961 – 1970, 1990 – 1998), 
predseda Rady STV (1993 – 1994). Ústredný riaditeľ STV (1994 – 1996, člen 
Rady vlády pre masmediálnu politiku (1990 – 1998), predseda Združenia slo-
venských novinárov (1992 – 1997), šéfredaktor teoretického masmediálneho 
časopisu Otázky žurnalistiky (1961 – 1970, 1990 – 1998).

doc. Ing. Martin Grešš, PhD.

Po štúdiách na Ekonomickej univerzite v Bratislave zostal pôsobiť  od roku 
2001 na Fakulte medzinárodných vzťahov. Vo svojej vedeckej, publikačnej  
a pedagogickej činnosti sa venuje otázkam medzinárodných organizácií, roz-
vojovým štátom a svetovej ekonomike. Na základe uvedenej širokej aktívnej 
činnosti v roku  2012 po úspešnej habilitácii obdŕžal titul docenta.

prof. Dr. Milan Stanislav Ďurica SDB.

Slovenský historik, univerzitný profesor teológie a historických vied, pub-
licista a prekladateľ žil až do roku 1998 v Taliansku. Štrnásť rokov pôsobil 
na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne-Ríme, 35 rokov na historickej 
Univerzite v Padove a 12 rokov pôsobil na Slovensku, na Univerzite Komen-
ského v Bratislave. Ako odborník na históriu Slovenska sa profesor Ďurica 
venuje predovšetkým moderným slovenským dejinám, hlavne obdobiu prvej 
Slovenskej republiky. V roku 1990 bol profesor Milan Ďurica Predsedníctvom 
Slovenskej národnej rady vymenovaný za zahraničného experta Komisie 
historikov na vypracovanie odborných štúdií k dejinám Slovenska 20. sto-
ročia. Bol spoluautorom viacerých encyklopédií vo svete. Spolupracoval na 



šiestich talianskych, nemeckých a latinských encyklopedických dielach. Bib-
liografia jeho prác predstavuje 1700 publikácií vydaných v ôsmich jazykoch.  
Je výborným znalcom západných archívov a knižníc, venuje sa prekladu 
do slovenčiny a taliančiny.  Za jeho vedeckú a kultúrnu činnosť ho naj-
vyšším občianskym vyznamenaním Veľkého dôstojníka Radu za zá-
sluhy Talianskej republiky ocenil aj prezident Talianska. Rímska Ac-
cademia Teatina per le Scienze ho poctila titulom čestného akademika.  
Profesor Milan Stanislav Ďurica bol členom mnohých medzinárodných ve-
deckých asociácií, s ktorými doposiaľ spolupracuje.

prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.

Slovenský ekonóm, je profesorom na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave 
a členom jej vedeckej rady. Prednáša makroekonómiu, teoretické a praktické 
otázky znalectva a ďalšie ekonomické disciplíny. Zároveň je riaditeľom naj-
väčšieho znaleckého ústavu v oblasti ekonómie, Expertízneho a edukačného 
inštitútu pri Paneurópskej vysokej škole.Vyštudoval kybernetiku na Slovenskej 
vysokej škole technickej v Bratislave (dnešná STU) a ekonómiu na Vysokej 
škole ekonomickej (dnes EU) v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty vo Veľ-
kej Británii, Švédsku, v Rusku a vo Švajčiarsku. Dlhodobo sa venuje regulácii 
trhového mechanizmu a základným problémom globálnej ekonomiky. Vlani 
vyšla jeho najnovšia monografia Budúcnosť globálnej ekonomiky a kolektívna 
práca Svet v bode obratu, ktorej je spoluautorom.

prof. Ing. Juraj Hraško DrSc., akademik SAV

Je bývalý minister životného prostredia SR. V tejto funkcii pôsobil v období od 
15. marca 1994 do 13. decembra 1994. Patrí významných pedológov, akademik 
Slovenskej akadémie vied. Do aktívnej politiky vstúpil ako poslanec NR SR 
za SDĽ v roku 1992. Od roku 1999 bol tiež veľvyslancom SR vo Švajčiarsku. 
V 90. rokoch bol predsedom medzinárodnej poroty festivalu Ekotopfilm. 
Študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Krakove fakultu pedológie  
a agrochémie.  V roku 1960 založil prvé slovenské profesionálne laboratórium 



pôdoznalectva. A až do roku 1988 pôsobil na čele ústavov Výskumného centra 
pôdnej úrodnosti. Podieľal sa na viacerých medzinárodných projektoch. Ako 
profesor pôsobil na UK a VŠE v Bratislave, nitrianskej VŠP a na univerzite 
v Bonne.

doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., rcds.

Je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT (teraz STU) v Bratislave 
v oblasti počítačov, informatiky a kybernetiky (1973). Vedeckú hodnosť kan-
didáta vied v oblasti umelej inteligencie a teoretickej robotiky získal na Ústave 
technickej kybernetiky SAV v Bratislave (1985), titul „rcds.“ na Kráľovskej 
akadémii obranných štúdií v Londýne (1998) a vedecko-pedagogickú hod-
nosť „docent“ v oblasti medzinárodných vzťahov na Fakulte politických vied 
a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (2009). Pôsobil v rôznych 
riadiacich funkciách na Ústave technickej kybernetiky SAV, vo Federálnom 
zhromaždení ČSFR, v Kancelárii prezidenta SR, na Správe štátnych hmot-
ných rezerv SR, na Ministerstve obrany SR, Ministerstve zahraničných vecí 
SR a na Úrade pre štátnu pomoc SR. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove, 
Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Katedre politológie TnUAD 
v Trenčíne; vedie výučbu v oblasti európskej integrácie, medzinárodných or-
ganizácií, politológie, politického a právneho myslenia a teórie spravodlivosti.

prof. RNDr. Koloman Ivanička DrSc. 

Získal vysokoškolské vzdelanie na medzinárodne orientovanej Varšavskej 
univerzite, doktorát na Karlovej  univerzite v Prahe, docentúru a profesúru 
na Komenského univerzite v Bratislave, a doktora vied na SAV. Pôsobil ako 
hosťujúci profesor na Kentskej štátnej univerzite (Ohio) v USA, na Indiana 
University (Indiana) v USA a na Masarykovej univerzite v Brne. Bol a je členom 
viacerých zahraničných a domácich vedeckých  inštitúcií. Stal sa predsedom 
Kongresu Slovenskej vedy a 20 rokov bol členom medzinárodných komisií 
IGU. Pôsobil ako podpredseda Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy 



a techniky v SR a riaditeľ Národného centra európskych a globálnych  štúdii 
zriadených Vladov SR  . Stal sa prekliesňovateľom vedeckej paradigmy syner-
getiky na Slovensku. Jeho tvorivý prístup k rozvoju vedy najmä ekonomickej 
geografie a priestorovej organizácie sú uvedené v publikácii Tvorivý vedec 
a vysokoškolský pedagóg.  Bol spoluzakladateľom  Fakulty medzinárodných 
vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Na Slovensku vytvoril dynamickú vedeckú 
školu z mladých adeptov vedy. Vedecky významným sa stalo jeho pôsobenie 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bol zaradený do Who is who in the 
World, International Register of Profiles, Who is who in Europe, Who is who 
in Slovakia a v ďalších publikáciách o popredných tvorivých osobnostiach. 
Od založenia NEZES až doteraz pôsobí v tejto národnej  organizácii. 

Mgr. art. Pavol Janík,  PhD.

Básnik, dramatik, publicista a prekladateľ, predseda Spolku slovenských spi-
sovateľov (2003-07).  Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Literárni 
experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou 
Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej 
vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej 
poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel 
s prvkami poetiky absurdného divadla. Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem 
Slovenska publikovali v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, 
Francúzsku, Chorvátsku, Indii, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Macedónsku, 
Maďarsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Srbsku, Spojených štátoch americ-
kých, na Ukrajine a vo Veľkej Británii.

Ing. Sergej Kozlík

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte riadenia so zameraním na 
ekonomicko-matematické výpočty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Do  
Európskeho parlamentu bol zvolený v roku 2004 za Ľudovu stranu- Hnutie za 
demokratické Slovensko. Pôsobí v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za 
Európu, kde je členom predsedníctva. V europarlamente pôsobí druhé volebné 



obdobie. Je člen Výboru pre rozpočet a zaoberá sa najmä ekonomickými otáz-
kami. V rokoch 1998-2004 poslanec Národnej rady SR, člen Výboru Národnej 
Rady pre rozpočet, financie a menu. V rokoch 1993 - 1998 pôsobil ako pod-
predseda vlády pre ekonomiku a minister financií SR. Bolo mu prepožičané 
štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. 

Ekonóm,  poslanec NR SR, veľvyslanec SR,  vysokoškolský pedagóg. Spo-
luzakladateľ, súč. predseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti – Nezávis-
lého združenia ekonómov Slovenska. Po niekoľkoročnej praxi vo výrobnom 
podniku, v medzinárodnej organizácii a na Ministerstve priemyslu SR, založil  
a  riadil Ústav ekonomiky a riadenia priemyslu - ÚERP, ktorý bol po15 rokoch 
pôsobnosti vyznamenaný ako najlepší ústav ČSFR. Podieľal sa na tvorbe 
Stratégie rozvoja Slovenska do r. 2000 v rámci SAV – oblasť priemyslu.  
Po roku 1989 v Nezávislom združení ekonómov Slovenska bol spolutvorcom 
koncepcie hospodárskej a zahraničnej politiky SR. Ťažiskom jeho terajšej  ve-
decko-výskumnej a pedagogickej činnosti je oblasť medzinárodných vzťahov, 
osobitne ich kľúčových subjektov – medzinárodných organizácií, globalizácie 
a neoregionalizácie. Tejto problematike, ako aj problematike slovenskej štát-
nosti, ochrane a efektívnemu využívaniu zdrojov – pôdy, vody a vypracovaniu 
dlhodobej stratégie rozvoja SR  je venovaná i jeho rozsiahla publikačná činnosť 
a organizovanie vedeckých  konferencií i na medzinárodnej úrovni. 

doc. Ing. Jozef Makúch, PhD.

Od 12. januára 2010 vykonáva funkciu guvernéra Národnej banky Slovenska. 
Po ukončení štúdia na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomic-
kej v Bratislave a po získaní akademických a vedecko-pedagogických titulov 
pôsobil na viacerých významných postoch tak na akademickej pôde, ako aj 
v oblasti centrálneho bankovníctva a dohľadu nad finančným trhom. Je členom 
Bankovej rady Národnej banky Slovenska, členom Rady guvernérov Európskej 
centrálnej banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a alternátom 



guvernéra v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Popri týchto významných 
funkciách je členom vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, vedeckej rady Národohospodárskej fakulty Vysokej 
školy ekonomickej v Prahe a od 1. februára 2012 hosťujúcim profesorom na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pôsobí v redakčných radách viacerých 
renomovaných domácich i zahraničných časopisov, aktívne sa venuje publi-
kačnej činnosti a vystupuje na významných konferenciách v SR a v zahraničí.  

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. 

Riaditeľ Ekonomického ústavu SAV. Je absolvent Vysokej školy ekonomic-
kej v Bratislave. dlhodobo sa venuje výskumu vývoja a fungovania svetovej 
ekonomiky, globalizačných a integračných procesov, adaptácie slovenskej 
ekonomiky a jej konkurencieschopnosti a stratégii pôsobenia SR v EÚ. 
Najdôležitejšie výsledky vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti: Ekono-
mické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie (2003); 
Performance and Perspektive of the European Union as Seen by the New 
Member States, Post-Accession Monitoring Conference 2006; Dlhodobá vízia 
rozvoja slovenskej spoločnosti (2009); Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti 
(2010); Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu 
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, APVV (2008 - 2010). 
Najvýznamnejšie publikácie: Globalizácia – rázcestie civilizácie SPRINT, 
1999;  Konkurencieschopnosť v súradniciach globalizácie, Ekonomický ča-
sopis 10/2006; Kritická miera rozporov civilizácie a globálna ekonomická 
kríza, Ekonomický časopis 8/2009; Minimalizácia alebo modernizácia štátu, 
Ekonomický časopis č. 8/2011.
Členstvo vo vedeckých organizáciách: Steering Committee European Network 
of Economic Policy Research Institutes, Brussels, Vedecká rada Ekonomic-
kej univerzity v Bratislave, Učená spoločnosť SAV, Podpredseda spoločnej 
odborovej komisie 62-01-9 Ekonomická teória, Člen Vedeckej rady NHF EÚ 
Bratislava, Člen Vedeckej rady FEM SPU Nitra, Člen Vedeckej rady EF UMB 
Banská Bystrica, Člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu v Bratislave. 



Ing. Marián Tkáč, PhD.

Od novembra 2010 je predsedom Matice slovenskej. Do vedenia Matice 
slovenskej bol opätovne  zvolený v prvom kole jej valného zhromaždenia v 
Martine 18. októbra 2013. 
Vzdelaním je ekonóm študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 
Postupne pracoval na Mestskej finančnej správe Bratislava (1972-1974), na 
Ministerstve financií (1972-1990), kde bol od 19. januára 1990 do 30.júna 
1992 námestníkom ministra, v Štátnej banke československej (viceguvernér 
pre Slovenskú republiku od 22. októbra 1992 do 31. decembra 1992). Bol 
členom grémií, ktoré pripravovali vznik Národnej banky Slovenska od 1. 
januára 1993 do 29. júla 1993 ju riadil vo funkcii viceguvernéra povereného 
jej riadením. Viceguvernérom NBS bol do 11. apríla 1994. V 90. rokoch 
20. storočia sa angažoval za vznik Slovenskej republiky v rámci Kongresu 
slovenskej inteligencie a iniciatívy 61 krokov k slovenskej identite. Od roku 
2005 je členom Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, ako autor 
kníh literatúry faktu. Napísal okolo 1 000 článkov publicistického charakteru, 
venovaných financiám, bankovníctvu a histórii. Od roku 2008 je členom Rady 
Slovenskej televízie. 

PhDr. Ján Tužinský, PhD.

Študoval na FF UK, kde absolvoval štúdium teórie kultúry. Po štúdiách pracoval 
ako tlačový redaktor vo vydavateľstve Tatran v Bratislave, roku 1983 sa stal 
redaktorom a neskôr dramaturgom Hlavnej redakcie literárno-dramatického 
vysielania Slovenského rozhlasu. Vo februári 1993 bol zvolený za predsedu 
Spolku slovenských spisovateľov. V rokoch 1994 - 1997 bol riaditeľom Slo-
venského rozhlasu. Od roku 1999 je opäť predsedom Spolku slovenských 
spisovateľov. Autor je prozaik a esejista, nositeľ Radu Ľ. Štúra a Medaily 
ministra kultúry Bulharskej republiky za rozvoj kultúrnej spolupráce. Predseda 
Medzinárodného fóra Vyslanci Slovanstva.


