
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stála Misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR 
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch september – 
október 2011. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež 
sú dostupné v knižnej podobe 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. 

Plánujeme Vám pravidelne zasielať tieto informácie. Ak si tak neželáte, 
uvítame Vašu spätnú väzbu. 

Na úvod 

Publikácia s neformálnym názvom je prvým a jedinečným vedeckým pokusom 

komplexne merať kvalitu života v 40 krajinách v 11 oblastiach života (príjem, práca, 

bývanie, zdravie, rovnováha medzi pracovným a osobným životom, vzdelávanie, 

spoločenský kontakt, občianska angažovanosť, životné prostredie, osobná  

bezpečnosť). Publikácia stavia na slávnom príspevku trojice autorov Stiglitz-Sen-

Fitoussi, ktorí vyjadrili potrebu nového prístupu k meraniu sociálneho pokroku. Obsah 

publikácie je prepojený s interaktívnym nástrojom  My better life index dostupným na 

www.oecd.org/betterlifeinitiative, ktorý užívateľom umožňuje zostavenie vlastného 

indexu kvality života. Výstupom práce OECD sú rebríčky, ktoré umožňujú vzájomné 

porovnávanie medzi krajinami v jednotlivých skúmaných oblastiach kvality života. 
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Ako sa máme? 
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www. oec dpar is . mf a.sk    oec d. par is@mzv.sk    t e l .  0033 1 5626 5090  

Anotácie k vydaným 
 publikáciám  OECD 

mailto:oecd.paris@mzv.sk
http://www.oecd.org/betterlifeinitiative
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_201185_48791306_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_201185_48791306_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_201185_48791306_1_1_1_1,00.html
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Development Co-operation Report 2011 
Správa o rozvojovej spolupráci 2011 

Publikácia vychádza každý rok pod patronátom predsedu Výboru pre rozvojovú pomoc 
(DAC). Tohtoročné vydanie je špecifické vzhľadom na oslavy 50. výročia založenia 
organizácie a zároveň i 50. výročia založenia DAC-u. Obsahuje príspevky významných 
a uznávaných svetových lídrov v oblasti rozvojovej spolupráce, vrátane predslovu 
ministerky zahraničných vecí USA H. Clintonovej. Publikácia ponúka cenné reflexie, 
zhodnotenia a návrhy týkajúce sa celého spektra rozvojových záležitostí, od 
hodnotenia dosiahnutých úspechov/neúspechov rozvojovej spolupráce za posledných 
50 rokov, cez ľudské práva, výzvy v životnom prostredí, rovnosť pohlaví, posilnenie 
postavenia domáceho obyvateľstva až po budúce výzvy stojace pred medzinárodným 
rozvojovým spoločenstvom. Príloha publikácie obsahuje stručné dáta o oficiálnej 
rozvojovej pomoci jednotlivých bilaterálnych donorov, členoch i nečlenoch DAC-u, 
vrátane SR. 

Better Policies for Development  
Lepšie politiky pre rozvoj - odporúčania pre koherenciu politík 

Publikácia pojednáva o možných spôsoboch dosiahnutia lepšej koherencie politík pre 
rozvoj v 18 sektorálnych politikách, združených do základných štyroch oblastí: 
hospodársky rast, hospodárske riadenie, životné prostredie a bezpečnosť prírodných 
zdrojov a napokon spoločnosť. V každej z predmetných oblastí OECD definuje hlavné 
ciele, o dosiahnutie ktorých by sa mali snažiť nielen národné vlády, ale aj celé 
medzinárodné spoločenstvo v záujme podpory rozvoja chudobnejších krajín. 
Organizácia zároveň prezentuje svoje aktivity, ktoré vyvíja alebo plánuje vyvíjať aj 
v spolupráci s inými medzinárodnými organizáciami s cieľom posilniť koherenciu 
politík pre rozvoj. Uvedená publikácia vhodne zapadá do ostatných aktivít OECD 
realizovaných pre tzv. rozvojový pilier v rámci zoskupenia G20 i do interných reforiem 
zameraných na presadenie rozvojovej dimenzie do práce celej organizácie. 

Government at a Glance 2011 
Pohľad na verejnú správu 2011 

Druhé vydanie publikácie poskytuje súhrnné informácie o takmer 60 ukazovateľoch v 
členských aj partnerských krajinách, ktoré  pomáhajú pri analýze a stanovení kritérií 
výkonnosti verejnej správy. Publikácia obsahuje údaje z celého spektra činností 
verejnej správy: informácie o dosiahnutých príjmoch, vstupné ukazovatele výdavkov 
verejnej správy, informácie o zamestnanosti a odmeňovaní, údaje o výstupoch a 
výsledkoch verejnej správy ako celku a tiež jednotlivých sektorov, akými sú 
vzdelávanie, zdravotníctvo alebo daňová správa. Správa ponúka komparatívne údaje o 
postupoch verejnej správy z hľadiska transparentnosti a integrity, regulačnej kontroly 
a riadenia ľudských zdrojov vo verejných službách a v ich poskytovaní. Takéto 
ukazovatele poskytujú pohľad na rôzne prístupy k politike a príklady z praxe, ktoré 
podčiarkujú, „čo funguje a čo nie“.  
 

http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_37413_42195902_1_1_1_37413,00.html
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_37413_42195902_1_1_1_37413,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/6/57/48110465.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/6/57/48110465.pdf
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33735_43714657_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33735_43714657_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33735_43714657_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_37413_42195902_1_1_1_37413,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/6/57/48110465.pdf
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Vlajková publikácia k zamestnanosti poskytuje údaje o vývoji na trhu práce členských 
i nečlenských krajín OECD. Podáva prehľad vývoja stavu nezamestnanosti počas 
recesie v rokoch 2008 – 2009 a na začiatku hospodárskej obnovy s dôrazom na 
dlhodobú nezamestnanosť. Tiež skúma systémy sociálnej ochrany v 9 rozvíjajúcich sa 
krajinách a ich vplyv na pracovné trhy. Zaoberá sa aj vplyvom volatility trhu práce na 
fluktuácie individuálnych príjmov a príjmov domácností. V závere pojednáva 
o probléme nesúladu medzi kvalifikáciami zamestnancov s kvalifikáciami 
vyžadovanými na ich pracovné miesta. Podľa OECD je boj s vysokou nezamestnanosťou 
najväčšou výzvou pri obnove udržateľného hospodárskeho rastu. Zvyšovanie 
pracovných príležitostí a zabezpečenie adekvátnych sociálnych sietí by sa mali stať 
najvyššou politickou prioritou. Krajiny s obmedzenými verejnými zdrojmi by sa mali 
zamerať na nákladovo efektívne opatrenia a mali by byť zacielené na 
najzraniteľnejšie osoby na trhu práce, napr. na mladých ľudí, ktorých miera 
nezamestnanosti je viac ako dvojnásobne vyššia v porovnaní s dospelými. 

Education at a Glance 2011 
Pohľad na vzdelávanie 2011 

Významná publikácia OECD v oblasti vzdelávania Správa o stave vzdelanosti 2011 
porovnáva vzdelávacie systémy členských a vybraných nečlenských krajín OECD na 
základe kvantitatívnych indikátorov. Správa obsahuje súbor 29 komparatívnych 
indikátorov, ktoré poskytujú informácie o ľudských a finančných zdrojoch 
investovaných do vzdelávania, miery ich návratnosti, ako aj údaje o vývoji a fungovaní 
vzdelávacích systémov. Oproti predchádzajúcim vydaniam tohtoročné obsahuje nové 
indikátory, napr. indikátor vzťahu medzi sociálnym zázemím a vzdelávacími 
výsledkami žiakov, indikátor uplatnenia študentov odborných škôl a akademických 
programov na trhu práce, ďalej analýzu reforiem krajín OECD v oblasti poplatkov za 
štúdium alebo napr. indikátor zodpovednosti škôl. Správa opätovne zdôrazňuje 
dôležitosť vzdelania, najmä terciárneho, ako prevencie pred nezamestnanosťou, čo 
potvrdzujú štatistiky o miere nezamestnanosti obyvateľstva v členení podľa 
dosiahnutého stupňa vzdelania. Vlády by mali jednoznačne preferovať investície do 
vzdelávania, ktoré sú z dlhodobého hľadiska prínosom nielen pre jednotlivca, ale aj 
pre celú spoločnosť v podobe nižšej nezamestnanosti, nižšieho objemu verejných 
výdavkov potrebných na podporu nezamestnaných, vyšších daňových príjmov 
a príspevkov sociálneho zabezpečenia po vstupe absolventov na trh práce. 
  

Employment Outlook 2011 
Výhľad zamestnanosti 2011 

http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_39263238_48634114_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_39263238_48634114_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_37457_40401454_1_1_1_37457,00.html
http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_37457_40401454_1_1_1_37457,00.html
http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_37457_40401454_1_1_1_37457,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_2649_39263238_48634114_1_1_1_1,00.html
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Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 
2011 
Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD 2011 
 

OECD hodnotí v publikácii okrem členských krajín prvýkrát aj vybrané nečlenské 
krajiny, ktoré sú veľkými hráčmi na svetových poľnohospodárskych trhoch 
(Juhoafrická republika, Brazília, Čína, Rusko a Ukrajina).  V súčasnosti podľa OECD 
dosahujú podpory do poľnohospodárstva v členských krajinách OECD historické 
minimá. V roku 2010 dosiahla výška podpôr vo vyjadrení PSE (producer support 
estimate) 18% z celkovej úrovne príjmov poľnohospodárov, čo je najnižšia úroveň 
vôbec od polovice 80. rokov, keď organizácia začala hodnotiť vývoj 
poľnohospodárskych politík. Celková podpora poľnohospodárskeho sektora 
predstavovala vo vyjadrení TSE (total support estimate) 0,9% HDP krajín OECD, čo 
svedčí o dlhodobom klesajúcom trende. Podľa OECD nastal čas komplexnej reformy 
systému podpôr v poľnohospodárstve. Slovenská poľnohospodárska politika je 
hodnotená v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.  

 

Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the 
European Union 
Hodnotenie reforiem poľnohospodárskych politík v EÚ 

Publikácia hodnotí reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) v časovom 
horizonte rokov 1986 – 2010, so zameraním predovšetkým na  McSharryho reformu 
v roku 1992 až po súčasné tendencie nastavenia SPP po roku 2013 a budúce výzvy pre 
agrosektor. Reformy SPP umožnili podľa OECD zvýšiť trhovú orientáciu agropolitík 
a správania poľnohospodárov a viedli k postupnému zvyšovaniu podpôr, ktoré menej 
narúšajú trh a prispievajú k zvýšeniu konkurencieschopnosti sektoru. OECD považuje 
za prevratné predovšetkým nahradenie podpory trhovej ceny za priame platby na 
základe výmery alebo počtu zvierat a odpojenie väčšiny platieb od produkčných 
faktorov. OECD v publikácii konštatuje celkový pokles podpôr v agrosektore EÚ 
v priebehu posledných 20 rokov - z 39% PSE (producer support estimate) v rokoch 
1986–1988 na aktuálnych 22% celkovej úrovne príjmov, pričom priemer OECD dosahuje 
18%.  
 

http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_37401_48625184_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_37401_48625184_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_37401_48625184_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_37401_48761687_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_37401_48761687_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_37401_48761687_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,en_2649_37401_48625184_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_37401_48761687_1_1_1_37401,00.html

