
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR 
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november 2011- 
február 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež sú 
dostupné v depozitnej knižnici OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, 
Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môžu stiahnuť 
priamo zo stránky OECD vo väčšine prípadov len zamestnanci verejnej 
správy, ktorí majú prístup na interný komunikačný systém OECD nazývaný 
OLIS. Pre viac informácií kontaktujte Stálu misiu SR pri OECD na 

oecd.paris@mzv.sk. 

Ak si neželáte dostávať túto informáciu, uvítame Vašu spätnú väzbu. 

Na úvod 

Publikácia je spojením expertízy OECD v oblasti rozvojovej spolupráce 
a environmentálnych politík. Jej cieľom je pomôcť rozvojovým krajinám a súčasne 
i donorom rozvojovej pomoci v snahe o smerovanie k zelenšej rozvojovej paradigme. 
Za najdôležitejšie OECD považuje budovanie kapacít v záujme viac environmentálne 
zameraného národného rozvojového plánovacieho a rozpočtového procesu a kľúčových 
stratégií ekonomického sektoru, čo si vyžaduje zahrnutie oblasti životného prostredia 
do všetkých týchto aspektov. Hlavnou prekážkou pre rozvojové krajiny pri napĺňaní 
tohto cieľa je nedostatok kapacít na identifikovanie environmentálnych výziev 
a priorít a ich implikácií pre rozvojovú spoluprácu, nastavenie rozvojových politík 
a stratégií.  
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Greening Development – Enhancing Capacity 
for Environmental Management and 
Governance 
„Zelenšia“ rozvojová spolupráca – Posilnenie kapacít pre 
environmentálny manažment a riadenie  
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Fostering Productivity and Competitiveness in 
Agriculture 
Posilnenie produktivity a konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho 
sektoru  
 
 

 

Publikácia hodnotí vývoj v oblasti produktivity a konkurencieschopnosti v sektoroch 

poľnohospodárstva a potravinárstva a vzťah medzi produktivitou poľnohospodárstva, 

veľkosťou fariem, intenzitou niektorých faktorov, špecializáciou, ľudským kapitálom, 

spotrebiteľským dopytom, životným prostredím, investíciami do všeobecnej 

infraštruktúry a výskumu a rozvoja, ako aj poľnohospodárskych politík. Analyzuje 

vývoj v oblasti verejných a súkromných investícií do poľnohospodárskeho výskumu 

a rozvoja a vysvetľuje ako môžu investície pozitívne vplývať na produktivitu 

poľnohospodárstva a potravinárstva. Správa sa venuje ekonomickým konceptom 

inovácií, výskumu a rozvoja, produktivite a konkurencieschopnosti a ich vzájomným 

vzťahom.  

 

OECD Green Growth Studies: Energy 
Štúdie OECD týkajúce sa problematiky zeleného rastu – 
Energetika 
 

Cieľom publikácie je podať detailnejšiu analýzu energetických otázok, ktoré súvisia 
s prechodom k stratégii zeleného rastu. V prvej časti sa nahliada na energetiku ako 
zdroj rastu a sumarizujú sa možné postupy v nasledujúcich desaťročiach. Druhá časť 
je venovaná politikám a technológiám na podporu zeleného rastu. Tretia časť 
obsahuje elementy politickej ekonómie vrátane štrukturálnych zmien a efektov na 
zamestnanosť a distribúciu. Štvrtá časť obsahuje niektoré predbežné indikátory na 
meranie pokroku v stratégii zeleného rastu a posledná časť obsahuje hlavné body 
a odporúčania v tejto oblasti. Mnohé rozvojové krajiny sú zamorené znečistením 
a väčšina obyvateľov nemá prístup k moderným energetickým službám. Prijaté 
opatrenia, resp. politiky pre zelený rast v oblasti energetiky sa budú líšiť podľa 
jednotlivých krajín, podľa miestnych  ekonomických a environmentálnych podmienok, 
inštitucionálneho zabezpečenia a stupňa rozvoja. Je potrebné vytvoriť zdravý trh 
a regulačný rámec a zabezpečiť dodávku bezpečnej a spoľahlivej energie pre 
najchudobnejšie sektory spoločnosti. 

 

Ministerial  Advisors: Role, Influence and 
Management 
Poradcovia ministrov: úloha, vplyv a riadenie 
 
OECD po prvýkrát vydáva publikáciu venovanú úlohe, vplyvu a riadeniu poradcov 

ministrov. Publikácia vychádza z prieskumov realizovaných v 27 členských krajinách 

OECD (vrátane Slovenska) a jej cieľom je iniciovať diskusiu na úrovni členských krajín 

zameranú na vytvorenie jasného právneho rámca pre poradcov ministrov. 

Nevyhnutnou súčasťou nového rámca by malo byť zadefinovanie úloh poradcov, 

kompetencií, zodpovednosti a snaha o zvýšenie transparentnosti pri ich zamestnávaní. 

http://www.oecd.org/document/12/0,3746,en_2649_37401_49193228_1_1_1_37401,00.html
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Na základe žiadosti slovinskej vlády OECD spracovala analytický prehľad aktuálneho 
mzdového systému, ktorý je aplikovaný na verejnú správu v Slovinsku, a ponúkla 
odporúčania na jeho zefektívnenie. Cieľom OECD bolo hľadať prostriedky na zvýšenie 
efektívnosti a účinnosti verejnej správy na základe vhodne zvolených opatrení 
(vzhľadom na napätý rozpočet) v mzdovom systéme, zamerané na posilnenie riadenia 
ľudských zdrojov, podporu výkonu verejnej správy a posilnenie kapacít jej efektívneho 

fungovania. 

Going for Growth 
Smerom k rastu 
Going for Growth je vlajková publikácia OECD v oblasti štrukturálnych reforiem. 
Štrukturálne politiky majú podľa OECD kľúčový význam práve v kontexte aktuálnej 
krízy. Na jednej strane potreba strednodobej fiškálnej konsolidácie tlačí na štátne 
rozpočty, na strane druhej je potrebné aktivovať zdroje ekonomického rastu. Kríza 
tak istým spôsobom pôsobí ako katalyzátor, keď rastie význam štrukturálnych 
reforiem. Publikácia obsahuje aj konkrétne odporúčania pre členské krajiny, vrátane 
SR. Najpotrebnejšími reformami v SR sú podľa OECD nutné v oblasti školstva, zníženia 
regulačných bariér na podporu konkurencie či zvyšovania participácie žien na trhu 
práce.  

The Public Sector Salary System in Slovenia 
Mzdový systém verejnej správy v Slovinsku 

 

Solving the Financial and Sovereign Debt Crisis 
in Europe 
Riešenie finančnej a dlhovej krízy v Európe 
 Poradca Generálneho tajomníka OECD Adrian Blundell-Wignall ponúka analýzu príčin 
a riešení aktuálnej krízy v eurozóne. Súčasná kríza je nebezpečným prepojením 
dlhovej krízy krajín s bankovou krízou, pričom banková kríza je ďaleko podstatnejšia 
a vážnejšia. Hlavným problémom je nedostatočná kapitálová primeranosť bánk a 
vplyv volatility cien kolaterálov na krehké bankové portfóliá. Štúdia ponúka analýzu 
výhod a nevýhod navrhovaných riešení. Systémovým riešením je oddeliť tradičné 
bankovníctvo od investičného. Inšpiráciou je reforma vo Veľkej Británii (tzv. Vicker´s 
Report). Štáty by mali implementovať kredibilné fiškálne rámce a štrukturálne 
reformy na podporu ekonomického rastu. 

http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34325_49693508_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/4/0,3746,en_2649_34325_49693508_1_1_1_1,00.html
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http://www.oecd.org/document/14/0,3746,en_2649_37467_49544846_1_1_1_37467,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,en_2649_37467_49544846_1_1_1_37467,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,en_2649_37467_49544846_1_1_1_37467,00.html
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S celkovým počtom ľudí vyše 75 miliónov a strategickou polohou medzi bohatými 
obchodnými partnermi, s Ruskou federáciou na východe a obrovským trhom obyvateľov 
EÚ na západe, je región východnej Európy a južného Kaukazu atraktívny ako destinácia 
pre investície a obchod. Región je bohatý na ľudský kapitál a suroviny,  akými sú  
čiernozeme na Ukrajine, energonosiče v Azerbajdžane a neobjavené vodné zdroje 
v ostatných krajinách. I napriek priemernému rastu hrubého domáceho produktu 
v rokoch 1998-2008 vo výške 8 %, produktivita regiónu zostáva 77 % pod svetovým 
priemerom. Uvedená publikácia pomenúva  kľúčové politiky, ktoré by zvýšili 
konkurencieschopnosť krajín regiónu cez rozvoj ľudského kapitálu, zlepšenie prístupu 
k financiám pre malé a stredné podniky a tvorbu viac a lepších investičných príležitostí. 
 
 

Corporate Governance of State-Owned Enterprises  
Change and Reform in OECD Countries since 2005 
Správa a riadenie štátnych podnikov – zmena a reformy v krajinách 

OECD od roku 2005 

OECD vydala v roku 2005 súhrn rámcov pre správu a riadenie podnikov v členských 
krajinách. Táto publikácia sa stala základom, na ktorom boli postavené Smernice 
OECD pre správu a riadenie štátnych podnikov (tzv. „SOE smernice“). Bola široko 
citovaná medzi akademikmi, v odborných dokumentoch, ako aj profesionálmi z tejto 
oblasti. Od roku 2005 sa v členských krajinách významne zmenilo portfólio podnikov 
vo vlastníctve štátu a členmi sa stali ďalšie 4 krajiny. Predkladaná publikácia 
poskytuje aktualizovaný prehľad zmien od roku 2005, zoradený podľa základných častí 
SOE smerníc: právny a regulačný rámec pre štátne podniky, štát účinkujúci ako 
vlastník, rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi, vzťahy s akcionármi, 

transparentnosť a zverejňovanie informácií a zodpovednosť orgánov spoločnosti. 

OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard 2011: Innovation and Growth in 
Knowledge Economies 
Hodnotenie OECD v oblasti vedy, technológií a priemyslu 2011 – 
Inovácie a rast v znalostných ekonomikách 
 
OECD v publikácii skúma hlavné trendy dnešnej globálnej ekonomiky z pohľadu 
znalostí a inovácií. Pomocou viac ako 180 ukazovateľov prezentuje prehľad politík 
zameraných na výkon v oblastiach vedy, technológií, inovácií a priemyslu v krajinách 
OECD a hlavných nečlenských krajinách – tzv. BRIICS krajiny (Brazília, Ruská 
federácia, India, Indonézia, Čína a Juhoafrická republika). 
Hodnotenie vychádza každé dva roky a strieda sa s publikáciou „OECD Science, 
Technology and Industry Outlook“. 

 

Eastern Europe and South Caucasus: 
Competitiveness and Private Sector Development 
Východná Európa a južný Kaukaz: konkurencieschopnosť a rozvoj 
súkromného sektora 
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