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Ďakujem Vám
Rád by som využil tento prvý editoriál na to, aby som vyjadril

srdečnú vďaku celej našej redakcii, ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to,
aby tento časopis vyšiel.

Moja vďaka patrí v prvom rade pani profesorke Alene Bušíkovej a
pánovi profesorovi Larrymu Johnsonovi za to, že tento projekt od
samého začiatku podporovali a vkladali doň svoju dôveru. Veľká vďaka
patrí aj pánovi profesorovi Jozefovi Hvoreckému za jeho vynikajúci
článok, Zmena – základ úspešného prežitia, ktorý sa stal hlavnou témou
nášho prvého čísla. Vďaku si zaslúžia aj všetci študenti, ktorí sa na
tomto projekte zúčastnili, ich mená môžete nájsť v titulkoch na konci
čísla.

Na záver by som rád poďakoval Vám všetkým, čo ste si našli čas tento
časopis čítať. Pevne verím, že si v tomto časopise každý z Vás nájde
niečo, čo ho zaujme a obohatí.
Ďakujem.
S pozdravom,
Jozef Patrnčiak
Šéfredaktor
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Dňa 19. apríla sa na Vysokej škole manažmentu
uskutočnilo vyhodnotenie najlepších študent

ských prác. Zo všetkých zaslaných prác v rôznych
oblastiach bolo vybratých 10 prác, ktoré študenti
prezentovali pred vynikajúcim obecenstvom tvoreným
učiteľmi a študentmi školy.
Študenti boli ocenení vecnými cenami aj možnosťou

zúčastniť sa tzv. mentoring programu.
Touto cestou chceme vyzdvihnúť práce týchto

študentov: Karina Barboríková, Mirka Chromková,
Veronika Kyškynová, Martin Labuda, Adam
Munaretto, Filip Novák, Jozef Patrnčiak, Radovan
Pavlík , Milan Svetlák, Ivan Strnád, Kamil Šaško, Jana
Valachová, Andrej Vacho, Monika Žákovská.

Ďalšie informácie o tejto súťaži vám prinesieme
v nasledujúcom čísle City Journal.
Zdroj: www.vsm.sk

News/Novinky

City University of Seattle a Starbucks Coffee vytvorili
partnerstvo pre poskytovanie vzdelávacích programov
partnerov globálnej siete Starbucks. Spolupráca spočí
va v exkluzívnej ponuke vzdelávania, transferu kre
ditov a cenových zvýhodnení pre partnerov spoloč
nosti Starbucks a ich rodinných príslušníkov.
Zdroj: www.vsm.sk

Globálne Partnerstvo CityU &Starbucks

Best Paper of the Year
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Vysoká škola manažmentu dňa 11.8.2011
úspešne ukončila akreditačný proces pre
uskutočňovanie magisterského štúdia v
podnikovom manažmente. Počnúc začiatkom
školského roka 2011/2012 otvorí VŠM
magisterské štúdium pre záujemcov tak v
dennej ako aj externej forme štúdia.
Akreditácia, študijného programu bola udelená
VŠM pre pracovisko Bratislava, čo však nebráni
účasti na tomto študijnom programe aj
študentom z Trenčína.

Zdroj: www.vsm.sk

VŠM s akreditáciou
Magisterského štúdia podnikového manažmentu
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6th International Workshop ofKnowledge Management
We would like to inform you that the College of
Management in Bratislava (VSM) organized the 6th
International workshop of Knowledge management
(IWKM) on October 2122, 2011.The seminars and
lectures in a IWKM workshop were dealing with
exchange of the current results of the research and
their academic opinions along with informal
discussion which were focused on the knowledge
management as a whole subject and other connected
subjects to this (methods of artificial intelligence,
information Technologies, economics, technology,
study of the society and culture,...). We will bring
you more information about this event in next issue
of City Journal.



Radičová:
Slovakia Wants to Take Part in Creating New
Eurozone
The idea of a eurozone based

exclusively on the existen
ce of a central bank and on the
political will to have a common
currency is dead in the water and
the precrisis status quo will never
return, said Slovak Prime Mi
nister Iveta Radičová during a
lecture at New York University's
New School of Social Research
on Thursday.
"The eurozone didn't have a poli
tical institution with the legiti

macy and powers that would
allow it to keep up with the
development of the crisis so that
it could offer and immediately
implement a solution," said
Radičová.

The missing fiscal pillar in the
eurozone was resolved by com
bining stricter budgetary rules
setting up a bailout fund, which
is aimed at carrying out crisis
management and providing
members with liquidity if the

stability of the eurozone is thre
atened, she stated.

"This is a political nightmare
that put all democratic institu
tions in member states under
extreme pressure," said Ra
dičová. "Another extreme is
pressure for an even tighter
fiscal union and common
government if national par
liaments have problems ra
tifying at least the effective ru
nning of the bailout fund," said
Radičová.

According to her, key deci
sions are more and more often
made at summits, so there is
scope emerging for large coun
tries to decide according to their
own interests in the future. It is
therefore important for Slovakia
to promote its priorities, such as
stricter budgetary rules and ma
naged bankruptcy.

"Forming a 'new' eurozone is
an opportunity of which Slova
kia should take advantage. We
have to watch for the potential
escalation of nationalism and
populism as a response to the
promotion of technical solutions
to the debt crisis," she added.
Zdroj: TASR

Iveta Radičová
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NBS:
EFSF Approval A Matter of Credibility

Slovakia's central bank NBS expects the Slovak
Parliament to approve changes to the eurozone's

bailout EFSF mechanism as agreed on by European
leaders back in July, NBS governor Jozef Makuch
told a press conference on Tuesday in Bratislava.

"NBS is stressing the fact that in its vote on EFSF,
Parliament is set to decide on whether Slovakia will
be viewed as a sufficiently trustworthy and
acceptable state for fellow eurozone members," said
Makuch.

The Coalition lacks the required number of parlia
mentary votes to pass changes to EFSF, as co
governing Freedom and Solidarity (SaS) – part of
fellow governing MostHid as well as a grouping
called 'Ordinary People' – are steadfastly against the
scheme as it stands now.
Zdroj: TASR

Grécke banky ponúkajú klientom úvery na zaplatenienových daní
Banka tvrdí, že jej cieľom je

"pomôcť" klientom, aby splnili
svoje povinnosti a vyriešili tak
problémy, ktoré im nové dane
priniesli.
Informovala o tom agentúra Reu
ters
Zdroj: TASR

Nevládzete platiť nové dane, kto
ré zaviedla grécka vláda, aby
zredukovala rozpočtový scho
dok? Vezmite si špeciálny úver –
odkázali Grékom banky, ktoré sa
chytajú každej "vzácnej" šance
na zisk.

Vláda v Aténach sa totiž zúfalo
snaží znížiť deficit verejných fi
nancií, aby splnila podmienky ú
veru od členov eurozóny a
Medzinárodného menového fon
du.

Kabinet preto zaviedol celú
sériu nových daní  od dočasnej
dane z nehnuteľností cez nové
dane z príjmov. To však tvrdo
zasiahlo nielen chudobných oby
vateľov helénskej republiky, ale
aj strednú triedu.

Jedna z najväčších bánk v kra
jine, Eurobanka, prišla preto s
nápadom ponúknuť klientom o
kamžitú hotovosť na vyrovnanie
daní s prijateľným úrokom a s
dobou splatnosti do päť rokov.

CITY | 9



Opinions/Názory

Realita či fikcia?
Príbeh odhalenia korupcie na Slovensku so šťastnýmkoncom

Michal Haman
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Podnik štátnych lesov
Slovenskej republiky

sa dostal do povedomia
pred dvoma rokmi, keď
jeden zamestnanec, Ján
Mičovský, prejavil vôľu
vystúpiť s pravdou o ne
zákonných činnostiach v
podniku pred širokú ve
rejnosť.
Všetko sa začalo otvore

ným listom, ktorý napí
sal generálnemu riadi
teľovi Lesov Slovenskej
republiky, s ktorým str
hol aj niekoľkých svojich
spolupracovníkov, ktorí
ďalej pokračovali otvore
ným listom premiérovi
a ministrovi poľnohospo
dárstva. Následne bolo
podané trestné oznáme
nie, ktorého body budú
nižšie predstavené. Mi
čovskému sa podarilo za
ujať verejnosť, dokonca
uspel aj u samotného pre
miéra, kvôli ktorému mu
sel odstúpil generálny
riaditeľ Minďás.
Štátny podnik Lesy Slo

venskej republiky Ban
ská Bystrica bol zriadený
rozhodnutím ministerstva
pôdohospodárstva o sply
nutí štátnych lesných fi
riem na Slovensku 1.
septembra 1999. Podľa
oficiálnej webovej strán
ky podniku je jeho hlav
nou úlohou „spravovanie
lesného a iného majetku
vo vlastníctve Slovenskej

republiky“. Podnik za
mestnáva okolo 3.900 za
mestnancov, často v re
giónoch s veľmi vysokou
nezamestnanosťou, ktorí
obhospodarujú vyše 900
000 hektárov.
Nezákonné postupy
Hlavnú úlohu v odhaľo
vaní nezákonnej činnosti
v tomto podniku hral Ján
Mičovský. Vtedajší za
mestnanec komunikačné
ho odboru podniku poslal
otvorený list vtedajšiemu
generálnemu riaditeľovi
podniku Jozefovi Minďá
sovi. V liste ho žiada o
odstúpenie z dôvodu ne
zákonných postupov pri
riadení podniku. Mičov
ský spomína v liste nie
ktoré chybné kroky, s
ktorými vyjadruje nesú
hlas, ako napríklad „ru
šivý vplyv záujmových
skupín pri štátnom pod
niku“, nesprávnu zmenu
organizačnej štruktúry či
prenajímanie veľkých po
ľovníckych revírov za
neadekvátne ceny.

Po rozposlaní otvore
ných listov sa Mičovský
tešil nečakanej podpore
od ostatných kolegov
z komunikačného odboru
Lesov SR, v ktorom pra
coval. Minďás na list ne
reagoval, a tak sa Mičov

ský rozhodol obrátiť na
vládu Slovenskej repu
bliky, konkrétne na pre
miéra Róberta Fica a na
ministra poľnohospodár
stva Stanislava Becíka.
Tým poslal spolu s ostat
nými zamestnancami Le
sov Slovenskej republiky
otvorený list, v ktorom
prejavili nespokojnosť so
súčasným vedením pod
niku, dali dokopy 27 prí
padov, ktoré predložili
Úradu vlády, prokuratúre
a dozornej rade podniku.
V liste sa zamestnanci
vymedzujú proti vedeniu
podniku, pretože nesúhla
sia s mnohými rozhodnu
tiami a s tým, ako sa ve
denie vyrovnáva s finan
čnou krízou. Okrem toho
žiadajú o prešetrenie prí
padnej sprenevery štátne
ho majetku, klientelizmu
a neblahého vplyvu lobis
tických skupín na pod
nik. V tomto čase vznikla
občianska iniciatíva Ľu
dia pre lesy a zamestnan
cov podporili aj odboro
vé združenia Drevo – le
sy – voda.
Konkrétne prípady
Teraz budú predstavené
konkrétne prípady, o kto
rých informoval Mičov
ský a ktoré sú súčasťou
trestného oznámenia, kto

ré Ľudia pre lesy podali.
Lesy Slovenskej repu
bliky dodávali drevo fir
mám, ktoré sú v podniku
evidované ako neplatiči
po lehote splatnosti (fir
my ako: Bukóza, TERCO
s.r.o., NGAGSPA s.r.o.).
Dodávali ho napriek to
mu, že za drevo dlhý čas
už vôbec neplatili a nie
ktoré ani reálne neexistu
jú, čiže predpoklad uhra
denia pohľadávok je tak
mer nulový. Ďalšou ne
výhodnou zmluvou bola
zámenná zmluva, v ktorej
lukratívne pozemky pri
hoteli LUX vymenili za
nelukratívne pozemky pri
Žarnovici alebo Prievidzi
s nepochopiteľným do
platkom zo strany Lesov
Slovenskej republiky.

Neprehľadnými boli do
hody v hodnote desiatok
miliónov vo veciach, kto
ré boli pre podnik nepo
trebné. Lukratívna zmlu
va bola uzatvorená aj so
spoločnosťou ORDOME
s.r.o. vo veci výroby tele
vízneho seriálu na 6 mili
ónov sk za 12 dielov se
riálu, čo Mičovský pova
žuje za niekoľkonásobné
predraženie.

Nesprávny pokyn dal
generálny riaditeľ v roz
pore so zákonnou povin
nosťou Lesov Slovenskej
republiky na ťažbu čers
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tvého ihličnatého dreva,
pričom bolo dostupné
veľké množstvo kalamit
ného dreva v objeme
1240000 m3. Predaj
dreva bol často netran
sparentný, za nevýhod
ných cenových podmie
nok a jednalo sa o veľké
množstvá pre firmy ako
Mondi SCP Ružombe
rok.
Stratené milióny
Plytvanie peňažných pro
striedkov podniku na ne

bola pridelená firme ID
production v hodnote 2
miliónov sk. Bol to pro
jekt výstavby detských
ihrísk a k tomu aj me
diálnej kampane, avšak
z plánovaných niekoľko
stoviek ihrísk sa posta
vilo iba jedno a mediálna
kampaň nebola žiadna.
Okrem toho agentúra v
čase vzniku dohody ešte
neexistovala, jej zápis v
obchodnom registri bol
až o mesiac neskôr. Pô
vodná zmluva s TriStar
Magic o mediálnom po

pulačnej linky, ktoré stá
lo cez 2 milióny sk za 2
strany. Mičovský kriti
zuje aj vysoké poplatky
za rôzne právnické pora
denstvo, ktoré boli nepo
trebné, pretože Lesy Slo
venskej republiky dispo
nujú vlastným právnic
kým oddelením.

Riaditeľ pridelil zákaz
ku na vytvorenie me
diálnej kampane agentúre
GALAS, ktorá stála tak
mer 4 milióny sk. Bola
však neprofesionálna a
predražená. Iná zákazka

efektívne chemické po
streky a letecké hnojenia,
ktorých účelnosť je do
dnes otázna. Zavádzanie
zbytočných prípravných
školení pre vybraných
zamestnancov za 20 mili
ónov sk, pričom v tom
čase boli krátený pra
covný čas a mzdy za
mestnancov z dôvodu
nedostatkov finančných
prostriedkov. Vytvorenie
auditu, ktorý rieši na
výšenie pôvodnej sumy v
zmluve o stavebnej in
vestícii na výrobu mani

12 | CITY



dostal ocenenie Biela
Vrana (ocenenie pre ľudí,
ktorí menia spoločnosť k
lepšiemu).

Prípad pána J. Mičov
ského znie ako rozpráv
ka so šťastným koncom.
Je ojedinelým prípadom
na Slovensku.

Dokazuje však, že sna
ha bojovať proti nezá
konným praktikám a ko
rupcii na Slovensku má
cenu.

radenstve, bola tiež pár
mesiacov pred podaním
trestného oznámenia zní
žená z 50000 na 36000
slovenských korún.

Zrušenie pôvodných ná
jomných zmlúv v lovec
kých revíroch a uzatvore
nie nových bez výbero
vého konania tesne pred
prijatím nového zákona,
ktorý ukladá potrebu vy
tvorenia verejnej súťaže
malo za následok stratu
zhruba 900000 Sk podľa
Mičovského. Dobrý prí
klad je prenájom po

ľovníckeho revíru Príslop
za 31000 slovenských
korún, pričom bola zru
šená pôvodná zmluva,
ktorá ho prenajímala za
1150000 sk, alebo revír
Svodnice (kde bol ulove
ný aj slovenský rekord
daniela) za 507000 slo
venských korún, pričom
pôvodná zmluva bola vo
výške 2800000 sk.
Šťastný Koniec
Konanie zamestnancov
podniku malo ohlas aj na

Koaličnej rade, kde pre
miér Róbert Fico požia
dal ministra poľnohospo
dárstva, aby odvolal ge
nerálneho riaditeľa Le
sov Slovenskej republi
ky. Jozef Minďas pod ná
tlakom okolností sám
poslal ministrovi list, v
ktorom oznámil svoje
odstúpenie z funkcie.

Ján Mičovský bol mi
movládnou organizáciou
Transparency Internatio
nal nominovaný na štátne
vyznamenanie Rádu Ľ.
Štúra. Za svoje konanie

CITY | 13

Autor článku je študentom politológie



Main Theme/Hlavná téma
Jozef Hvorecký

Zmena  základ úspešného prežitia
Prečo je budúcnosť slovenských VŠ otázna?
Vyštudoval som matematiku. Takže ma dosť dokážu vytočiť vzorce akoD x V x F > Rkde:D (odvodené od Dissatisfaction) vyjadruje stupeň nespokojnosti so súčasnýmstavom,V (Vision) charakterizuje predstavu o budúcnosti,F (First) hovorí o prvých úspešných krokoch smerom k dosiahnutiu želanejzmeny aR (Resistance) je veľkosť odporu voči nej.Zvyšky môjho vzdelania sa chvejú od hrôzy: Ako možno násobiť nemerateľnéhodnoty? Našťastie, dlhoročné spolunažívanie s ekonómami ma naučilo chápaťpodobné formuly ako metafory. Pri takomto vnímaní fungujú  a sú dokoncaužitočné.

Uvedený vzorec napríklad
radí, ako úspešne reagovať

na zmeny. Vystihuje skutočnosť,
že nechuť k zmene je prirodzená
a vždy prítomná, takže R má
vždy kladnú hodnotu. “Každá
zmena narazí na odpor” je axi
óma. Na to, aby sme niečo
zmenili treba, aby činitele na ľa
vej strane prevládli nad vro
denou nechuťou. Pokiaľ je kto
rýkoľvek z nich nulový – vládne
spokojnosť s aktuálnym stavom,
absentuje vízia alebo zlyhávajú
dielčie zmeny – zmena je ne
uskutočniteľná. Vzorec sa mi
osvedčil pri vysvetľovaní, prečo
je nereálne očakávať v blízkej
budúcnosti zmysluplnú reformu

slovenského vysokého školstva.
Poďme pekne po poriadku. Vy

sokoškolský systém má dostatok
dôvodov na nespokojnosť: zlé
postavenie vo svetových re
bríčkoch, odchody maturantov
do zahraničia, nedostatočné fi
nancovanie, priveľmi centra
lizované riadenie, retroaktívne
pravidlá akreditácie, atď.
Zmena s cieľom
Nespokojnosť však prejavujeme

iba frfľaním po kútoch. Mana
žérske teórie ponúkajú liek. Pre
dovšetkým, zmena musí byť
akcentovaná. Treba vyvolať po

cit naliehavosti problému, ape
lovať, že odkladanie riešenia si
tuáciu iba zhorší. Podobné hlasy
sa občas ozývajú. Interpretujú sa
však ako hlasy večných ne
spokojencov, ktorí „od dobroty
nevedia, čo robiť“. Je jednodu
ché ich umlčať, lebo obyčajne
hovoria, čo nie, ale nevravia, čo
áno. Neponúkajú riešenia, za
ložené na ucelenej dlhodobej
stratégii, takže nedokážu zaujať
k hlbšiemu premýšľaniu. Dobrá
vízia totiž musí nielen naznačiť
cieľ zlepšenia, ale aj postupnosť
krokov, ktoré k nemu povedú. V
tejto postupnosti si každý musí
nájsť svoje miesto. Pokiaľ nepo
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chopí, že zmena je výhodná aj
pre neho, nebude ju podporo
vať. Možno sa nepostaví otvore
ne proti, ale bude ju bojkotovať.
Bez dostatočne silnej komunity
podporovateľov každý pokus o
zmenu zlyhá.
Ostrovy kreativity

Biela kniha českého vysokého
školstva presne opísala sym
ptómy problémov podobné na
šim a ponúkla cestu k moderni

zácii. Realizácia je však v ne
dohľadne, lebo autori si ne
dokázali nakloniť akademickú
obec. Bez priazne tých, ktorých
sa zmena bezprostredne týka, bez
zainteresovania širokej verej
nosti, to ani nemôže skončiť
inak.

Situáciu môže čiastočne riešiť
vznik „ostrovov pozitívnej deviá
cie“ – fakúlt a katedier, ktoré
budú jednak garantovať kvalitu
vlastného výskumu a vzdeláva
nia a jednak budú pôsobiť ako

ohniská nápravy. Vlastnou akti
vitou budú povzbudzovať k ana
logickým zmenám v okolí. Ku
širšie koncipovanej zmene však
dôjde až vtedy, ak ich hlas bude
dosť silný a ich prednosti na
toľko očividné, že im okolie za
čne závidieť.

Samozrejme, prirodzený odpor
okolia k zmenám môže vývoj
zvrátiť. Aby sa tak nestalo, tre
ba, aby podmienky akreditácie,
finančného ohodnotenia a vedec
kopedagogického postupu zvý
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hodňovali práve takéto ostrovy.
Veď budúci vývoj želaným
smerom sa dá najľahšie ovply
vniť ocenením tých, ktorí sa
primerane správajú.

Ostrovy pozitívnej deviácie sú
jedným z prejavov činiteľa P –
prvé úspešné kroky. Športovci to
poznajú. Mužstvo, ktoré dá prvý
gól, väčšinou vyhrá aj zápas.
Poznanie „dokážeme to“ je ka
talyzátorom, ktorý nabudí skryté
kapacity tímu.
Viesť alebo byť vedený?

Slovenská mentalita je žiaľ
opačná. Namiesto propagácie
prvých úspechov nastupuje etapa
„zhadzovania“. Úspech sa spo
chybňuje, zásluhy zaň sa pri
pisujú všetkému možnému len
nie schopnostiam autorov. Uve
diem príklad. Existencia súkrom
ných škôl dokazuje, že finan
covanie štúdia sa dá zosúladiť so
záujmami študujúcich. Po prvý
raz v histórii sa na Slovensku
niečo podobné darí. Namiesto
toho, aby sa tento jav oceňoval a
hľadali sa ďalšie formy jeho
rozšírenia a posilnenia, masovo
sa ozývajú hlasy, že nejde o nič
viac ako o kupovanie diplomov.
S odkazom na trenčiansku uni
verzitu konštatujem: „Na inter
nete je dosť webstránok, ktoré za
úplatu pošlú hoci harvardský
diplom. Podobných špekulantov
sa nikdy nezbavíme. Sú všade.
Môžeme im akurát klásť do cesty
prekážky, aby im to nešlo tak
jednoducho, a pasce, pomocou

ktorých ich odhalíme.“
Darwin povedal, že dlhodobo

prežijú nie najsilnejší, nie naj
inteligentnejší, ale tí, čo sa doká
žu najlepšie prispôsobiť zme
nám. Pokiaľ sa nenaučíme
upozorňovať na chyby, budovať
stratégie a východiská a ne
začneme oceňovať úspechy,
budeme sa potácať rovnako ako
dnes. Dynamika súčasného sveta
spôsobuje, že každý, kto chce
byť úspešný, sa z času na čas
musí spýtať sám seba: Som pri

pravený na zmenu? Viem, akú
zmenu chcem? Čo pre ňu robím?

Teória (zjednodušene poveda
né) rozlišuje len dve základné
situácie: byť zmenou vlečený
alebo ju cieľavedome riadiť.
Zatiaľ je naše školstvo vlečené.
Čo tak chopiť sa kormidla?
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Autor článku je prorektorVysokej školy manažmentu v Trenčíne

Eugen Jurzyca



Meeting the Nobel Prize Winner
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Q: Can you briefly summarize
the reasons of Prof. William
son´s Nobel Prize award?
What is his main contribution
to economics?
A: The Nobel Prize in economics
is awarded to individuals or
groups of individuals for their
significant contribution to deve
lopment of economic theory or
empirical analyses. Generally
speaking, it is a prize given to
individuals for their lifetime
achievements. However, the pri
ze is specifically given to one
area of enormous significance. In
the case of Prof. Williamson, it
was mainly for his extraordinary
contribution to the theory of
transaction cost economics.
Q: Can you briefly summarize
the reasons of Prof. Williamson
Nobel Prize award? What were
his main contributions to the
economy?
A: The best economists? Well, it
is a tough question to answer. It
is generally known that the Pri
ze in Economics was not a part
of Alfred Nobel's project; but it
was introduced in 1969 by the

On October the 5th, Bratislava was honored by visit of Oliver E. Williamson an American Nobel Prize
winning economist, professor at the University of California and Berkeley. In 2009 he was awarded the
Nobel Memorial Prize in Economics for "his analysis of economic governance, especially the boundaries of
the firm", which was also the main topic of his lecture at the University of Economics. City Journal now
brings you an interview with CityU´s International MBA teacher, Associate Professor Dr. Menbere Workie,
PhD, regarding the recent visit of the Nobel prize winner Prof. Olivier Williamson at the University of
Economics in Bratislava

Bank of Sweden. Putting that
aside that, you know, Nobel
Laureates are nominated and
chosen by people. Every time
people make decisions it is im
possible to avoid a certain degree
of bias, which is a sad dimen
sion of human behavior. Having
said that however, the Nobel
Prize award is based on objective
and measurable criteria that
include the number of publica
tions in highranking and world
class journals and the number of
citations in these journals, etc.
and they are all public infor
mation.
Q: How do you rate the speech
of Prof. Williamson?
A: Well, it is generally known
that most of the Nobel Laureates
are not gifted in rhetoric. They
are excellent scientists and wri
ters. That is what equilibrium
means in practice. I havehad a
chance to attend four of the
Nobel Laureates (Prof. Stieglitz;
Prof. Mundell; Prof. Phelps; and
Prof. Williamson: I had dinner
with the last three) and I can tell
you I was not impressed by their

speeches. I prefer reading their
brilliant works to listening to
their speeches. You have got to
be a careful listener to get their
messages. Having said that
however I have to admit it was
such a great experience meeting
all these smart scientists in per
son.
Q: What was your impression
of Prof. Williamson as a per
son?
A: I found him to be a nice hu
man being, very humble and
gentle.
Q: What conversational topics
did you cover during the
dinner you had together?
A: I sat right in front of him and
we had quite a long time to
discuss about various issues. We
discussed wideranging issues
such as the pending global
financial crisis; the US homeland
security; and personal issues. I
remember asking him what he
thinks the most important thing
in his life and was impressed by
his instant response: good inter
personal relationships and fami
ly life. I liked his answer very

Interview
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much as I strongly believe that
human crativity is high in
enviroment where people are
suportive to each other.
Q: Is there a possibility for a
Slovak economist to win the
Nobel Prize?
Why not? Seriously, this can
happen. It shouldn’t necessarily

be true of Slovak economists
living in Slovakia (at least not in
the short run) but possibly
Slovak economists working in
foreign universities. We know
there are brilliant Slovak econo
mists who are highly who are
highly recognized abroad. You
know, one of the problems is

highly recognized abroad. You
know, one of the problems is
language. You really need to ha
ve worldclass English language
skills to publish in worldclass
journals, and then citations will
follow. Let’s hope it will happen
one day, preferably in our life
time.

Profesor Menebee Workie (Vľavo), a Profesor Oliver E. Williamson (Vpravo)



Review/Recenzia

Cesta do nevoľníctva
Kniha, ktorá porazila socializmus

Jozef Patrnčiak

Cesta do nevoľníctva je právom považovaná
za knihu, vďaka ktorej jej autor, Friedrich

August von Hayek, zbúral mýty 20. storočia o
sociálnom štáte. Toto klasické a významné dielo
čitateľa zrozumiteľným spôsobom poučí o tom,
kam až môže viesť obmedzovanie voľného trhu,
a že aj milionár, ktorý býva hneď vedľa vás, má
nad vami v kapitalistickej spoločnosti menšiu
moc ako aj ten najnižší štátny úradník v
centrálne plánovanej spoločnosti.

Táto kniha si zaručene získa najmä tých, čo sa
zaujímajú o politickú ekonomiku a majú záujem
hlbšie pochopiť myšlienky klasického
liberalizmu, no jej obsah určite zaujme každého
čitateľa. Napriek tomu, že táto kniha bola
napísaná už pred vyše pol storočím a jej obsah
bol venovaný hlavne britským čitateľom, jej
význam je nielen nadčasový, ale aj uplatniteľný
vo všetkých druhoch spoločnosti. Za vy
zdvihnutie stojí aj veľmi dobrý doslov Hayek
pre XXI. storočie od Jána Pavlíka, v ktorom
veľmi dobre zhrnul význam tejto knihy aj v
súčasnej dobe.

Toto jedinečné dielo, ktoré pomáhalo
formovať anglickú politiku a ekonomiku 20.
storočia, by rozhodne nemalo chýbať v žiadnej
knižnici.
Detaily:
220 strán
Pevná väzba
Slovenský jazyk
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Friedrich August von Hayek
O autorovi
Friedrich August von Hayek sa narodil 8. mája

vo Viedni. Na sklonku prvej svetovej vojny
dovŕšil vekovú hranicu umožňujúcu rakúskym vo
jenským úradom, aby ho povolali do služby, ktorú
vykonával ako príslušník delostreleckého pluku na
talianskom fronte. Po vojne študoval na viedenskej
univerzite, kde získal v roku 1921 doktorát práva a
v roku 1923 doktorát politických vied, jeho učiteľ
mi ekonómie boli Fridrich von Wieser a Ludwig
von Mises.

Po niekoľkých rokoch práce v štátnych službách
sa v roku 1927 stal prvým riaditeľom Rakúskeho
ústavu pre ekonomický výskum. Bol najstarším a
najvplyvnejším zo skupiny vynikajúcich mladých
rakúskych ekonómov, z ktorých neskoršie mnohí
získali svetové uznanie: Gottfried von Haberler,
Fritz Machlup, Oskar Morgnstem. Svoj prvý veľký
úspech zožal Hayek v roku 1928 vo Verein für
Sozialpolitik (Zväz pre sociálnu politiku), ekono
mickú spoločnosť nemecky hovoriacich bádateľov
z oblasti spoločenských vied. Bolo to, mimo
chodom, na tom istom zasadaní, na ktorom so
cialista Werner Sombrat, ktorý vtedy vo Zväze hral
dominantnú rolu, predpovedal, že hospodárska krí
za sa už nikdy nebude opakovať, lebo vláda má v
rukách všetky nevyhnutné nástroje, aby jej zabrá
nila.

V roku 1929 sa Hayek habitoval a prednášal na
čiastočný úväzok ekonómiu na viedenskej univer
zite. Počiatkom roku 1931 mal sériu prednášok na
London School of Economics and Political Scien
ce, ktorá bola taká úspešná, že ešte v tom istom
roku dostal profesúru a neskôr aj titul doktora
ekonomických vied; v roku 1938 mu udelili britské
štátne občianstvo. V Londýne a pre britských čita
teľov napísal aj Cestu do nevoľníctva. Vďaka
jeho iniciatíve vznikla v roku 1947 Spoločnosť
MontPelerin, ktorá doposiaľ združuje
najvýznamnejších svetových predstaviteľov
klasického liberalizmu, politikov, filozofov a
najmä ekonómov, spomedzi ktorých viacerí sú
nositeľmi Nobelovej ceny.

V roku 1950 odišiel Hayek do Chicaga, kde sa stal
profesorom spoločenských a morálnych vied, tento
titul ostatne najlepšie charakterizuje šírku Hayeko
vých spoločenských záujmov, ktoré sa rozdeľovali
medzi filozofiu, ekonómiu a politické vedy. Rozsah
a hĺbka jeho intelektuálneho záberu by bohato sta
čili na niekoľko životov. V roku 1962 sa vrátil do
Európy, do Freiburgu im Vresgau, kde pôsobil ako
profesor ekonomickej politiky na AlbertLudwigs
Universität a neskôr odišiel na odpočinok. Spolu s
Gunnarom Myrdalom sa v roku 1974 stal nosi
teľom Nobelovej ceny za ekonómiu za prínos k te
órií peňazí a ekonomických výkyvov a za preni
kavú analýzu vzájomných súvislostí medzi ekono
mickými, sociálnymi a inštitucionálnymi javmi.
Skonal 23. marca 1992 vo Freiburgu.
Zdroj: NAFH
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Cinema/Kino

Recenzia: Zrodenie planéty opíc
…. a potom jedna opica povedala „Nie." (Planéta opíc, 1968)

Poslednú dobu kiná zažívajú akoby booom filmových remakov s tématikou „ Ako to všetko začalo?“.
Jedným z takých filmov je aj Zrodenie planéty opíc. Dej sa odohráva v súčastnosti, v San Francisku,

kde mladý vedec Will Rodman (James Franco) pracuje v GenSys, v spoločnosti zaoberajúcou sa vývojom
nových liekov. Má ušľachtilý cieľ vyvinúť liek pre svojho otca, ktorý trpí Alzheimerovou chorobou. Keď sa
už zdá, že sa mu to podarilo, projekt mu zatrhnú kvôli vedľajším účinkom lieku. Jeho nadriadení prikážu
utratiť všetky pokusné opice. Všetky, až na jednu Will nedokáže zabiť opičie mláďa a preto si ho vezme
domov.

Už pri prvom pohľade na mláďa je vidieť skvelá práca štúdia Weta Digital, ktoré má na svedomí aj
prostredie Avataru, King Konga či dokonca Gluma z Pána Prsteňov. Pohľady a celková mimika Ceasara sú
až neuveriteľne ...ľudské. Naozaj stačí len jediný pohľad a prakticky okamžite viete, čo má Ceasar v pláne
a čo cíti. Je to jeden z mála filmov, ak nie jediný, v ktorom animovaní hrdinovia podávajú ešte lepší výkon
ako tí praví, a to vôbec nie preto, že by bol výkon Jamesa Franca zahanbujúci.

Vykresľuje sa tu nielen prudký vzrast inteligencie Ceasera, ale aj jeho oboznamovanie sa s novými
pocitmi, ktoré si odrazu uvedomuje. Snaží si nájsť miesto v ľudskej spoločnosti, do ktorej nevie sám seba
začleniť a preto si myslí, že je domáce zviera. Dôležitým momentom vo filme je aj to, keď vezmú Ceasara
do lesa, kde prvýkrát okúsi chuť slobody.

Zaujímavým charakterom je aj Will, ktorý je najprv na vrchole, no potom stráca všetko, na čom mu záleží
a nedokáže sa s tým vysporiadať, nepomáha mu ani jeho chamtivý a ctižiadostivý šéf. Je veľmi zaujímavé
sledovať, ako sa z malého Ceasara kvôli trpkému sklamaniu stáva silná, vodcovská osobnosť a ako sa po
hľadaní samého seba konečne nájde a odmietne pomocnú ruku ľudí. V príbehu sú zakomponované aj
ekologické myšlienky, keďže za svoju vlastnú záhubu si mohli ľudia, a to nie ani tak kvôli vírusu 112, ktorý
zvýšil inteligenciu šimpanza, ale kvôli arogantnému správaniu a nedostatočnému rešpektovaniu
„podriadenej” rasy.

František Világi
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Hodnotenie našej redakcie
+Klady:

Po všetkých tých klasických filmových blockbusteroch, kde sa dôraz kladie skôr na špeciálne efekty a
herecké obsadenie, než na príbeh a emócie, je Zrodenie planéty opíc veľmi osviežujúcim dielom. Film má
pomerne rýchly spád, vie udržať napätie a celkovo snímok pôsobí veľmi úprimne a ľudsky, práve vďaka
Ceaserovi. Vo filme sú tiež aj celkom nenásilne vsunuté filozofické myšlienky týkajúce sa základných
ľudských potrieb ako je sloboda, hľadanie samého seba a napokon zapadnutie medzi svojich.
Zápory:

Miestami hluché miesta a často predvídateľný príbeh. Nelogickosť niektorých situácií, ktoré síce nebijú
priamo do očí, no ak si ich divák všimne, môžu kaziť celkový dojem a nedovolia vám nechať sa filmom
pohltiť. Bohužiaľ, diváka môže sklamať aj príliš klasická postupnosť deja. Po bitke na moste som ešte
nečakal koniec, ak by tvorcovia išli s príbehom trocha ďalej a pridali ešte jednu veľkú, akčnú bitku a až
potom dojemné scény, prípadne ďalšie filozofické otázky, film by budil oveľa lepší dojem.
=Zhrnutie:

Zrodenie planéty opíc má na začiatku skvelý rozbeh a príbeh bol celkovo veľmi kvalitný. Aj charaktery
postáv sú výborne vykreslené. Tento film mal potenciál stať sa filmom, na aký sa nezabúda, no bohužiaľ
ostal nevyužitý práve kvôli vyššie uvedeným záporom. Ale ktovie, ak sa dočkáme pokračovaní, mohli by
ešte spomínaný potenciál využiť a všetky zápory pomerne ľahko odstrániť.

Celkové hodnotenie:85%
Akčný / Dobrodružný / SciFi / Dráma
USA, 2011, 105 min
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