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Milí čitatelia a čitateľky,
online portál BBC vydal pred približne pol rokom výstupy 
výskumu o robotizácii práce. Trendom totiž je, že mnoho 
pracovných pozícií vykonávaných ľuďmi, by mohli v najbližších 
15 rokoch nahradiť robotizované stroje či algoritmy umelej 
inteligencie. V ohrození sú úradníci, administratívni pracovní-
ci, právnici, prekladatelia, pracovníci výrobných fabrík  
a v nemalej miere aj pracovníci mimovládnych organizácií  
a sociálni pracovníci.

Čo tento trend o súčasnom svete a jeho vývoji ukazuje, sú 
minimálne dve dôležité skutočnosti. 

Tou prvou je nejasný a neustále sa meniaci stav súčasnej 
spoločnosti. Na jej premeny akoby nestíhame reagovať. Na 
jednej strane na pracovnú silu tlačí trhový dopyt, potreba 
robiť prácu rýchlejšie, efektívnejšie, transparentnejšie a za čo 
najnižšiu cenu. Na strane druhej sa množia pozície mana-
žérov, riaditeľov, kontrolórov, byrokratov a administrátorov, 

ktorí dohliadajú na fungovanie systému práce. Pracovný 
trh sa tak stáva preplnený prebytočnými „kontrolórmi“. 
Práve oni, aj keď za to mnohokrát osobne nemôžu, stoja 
v ceste rýchlym a efektívnym reakciám na množiace sa 
spoločenské problémy. 

Tou druhou je transformačný potenciál tejto prekérnej si-
tuácie. Do hry o premenu tohto stavu pre dobro všetkých 
občanov sveta totiž pred rokom a pol vstúpila Agenda 
2030 – Ciele udržateľného rozvoja (SDGs). Tie nastavili 
globálnemu spoločenstvu zrkadlo. Z jeho odrazu sa vykľulo 
17 ambicióznych globálnych cieľov. Týkajú sa takmer všet-
kých oblastí verejných politík, od sociálnych vecí, chudoby, 
zamestnanosti, až po ekonomické nerovnosti a boj proti 
klimatickým zmenám. Tieto ciele sú univerzálne. Platia tak 
pre všetky krajiny sveta, vrátane Slovenska. 

Potreba Cieľov udržateľného rozvoja OSN je jasná. Ako 
ľudstvo nás totiž okrem robotizácie pracovných procesov 
trápia ďalšie fenomenálne výzvy. Klimatická zmena, nárast 
populácie, ekenomické nerovnosti, chudoba, suchá, hlad, 
extrémizmus, vojenské konflikty či migrácia sú len niekto-
ré z tých najpálčivejších. Predpokladom je, že ak s týmito 
problémami čoskoro niečo neurobíme, môžu viesť k 
potenciálnym katastrofám.

Tento časopis sa snaží otvoriť priestor na hľadanie riešení 
na vyššie uvedené problémy a ich pôvody. Snažíme sa 
otvoriť priestor na dialóg medzi štátnou správou, mi-

movládnym sektorom, akademickou obcou, politickými 
elitami, súkromným sektorom a, samozrejme, v prvom 
rade medzi občanmi Slovenska. V rozhovoroch s aktérmi 
sa snažíme hľadať priestor na spoluprácu naprieč spomí-
nanými sektormi spoločnosti, ako aj priestor pre každého 
jedného z nás. Priestor, ktorý v nejasnej súčasnosti potre-
bujeme. Priestor, ktorý je v súčasnom systéme nechtiac 
uzatváraný inováciám a autentickým riešeniam problémov, 
ktorým čelíme a v najbližších desaťročiach budeme inten-
zívne čeliť.

Na najbližších stranách nájdete rozhovory s inteligentný-
mi ľuďmi zastupujúcimi sektorovú rôznorodosť Sloven-
ska. Taktiež v ňom nájdete tri krátke články o lokálnych 
iniciatívach ľudí, ktorým rozvoj Slovenska nie je ľahostajný. 
Veríme preto, že každý z vás si pre svoj kontext z časopisu 
niečo odnesie a budeme tak spoločne pripravení spoluvy-
tvárať pozitívnu víziu pre našu krajinu do budúcnosti.

Taktiež veríme, že dialóg, ktorý Platforma MVRO týmto 
časopisom otvorila, bude v najbližších rokoch pokračovať 
a v čo najväčšej miere sa premení na reálne kroky zlepšu-
júce život ľudí na Slovensku a v konečnom dôsledku aj za 
jeho kranicami.

Prajeme príjemné čítanie.

Úvodník

Obsah

Jakub ŽaludkO a TOMáš HOrváTH

Ciele udržateľného rozvoja OSN   
Zdroj: Informačná služba OSN Viedeň
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Obaja pracujete v štátnej správe.  
aký je váš názor na to, ako funguje?

  VB: V štátnej správe pracujem rela-
tívne krátko. Za svoje pôsobenie som sa 
celý čas venovala Agende 2030. Takže 
nie som schopná prezentovať názor na 
celkovú štátnu správu. Stále prichádzam 
do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa zaoberali 
globálnymi témami a ktorí sú otvorenejší 
k zmenám. Čiže moja skúsenosť je za ten-
to čas pozitívnejšia, než som sama čakala. 

  MK: Ja pracujem v štátnej správe už 
trochu dlhšie ako Valéria, už štvrtý rok. 
Predtým som pracoval na Úrade pre 
verejné obstarávanie. Ako určite viete, tak 
verejné obstarávanie v našej krajine je veľ-
mi zaujímavá téma, a tým sa formoval aj 
môj názor na štátnu správu. Podľa mňa je 
hlavným problémom prílišná byrokracia. 
Celkový technický stav nie je nastavený 
tak, aby bol priateľský pre občana. Štátna 
správa funguje hlavne pre občana a mala 
by nejakým spôsobom reflektovať jeho 
potreby, názory a v prvom rade hodnoty. 
A toto si myslím, že sa v poslednom ob-
dobí určite zlepšuje, ale máme toho ešte 
veľa pred sebou. 

v čom je oproti iným krajinám štátna 
správa na Slovensku špecifická? Na-
príklad v porovnaní s Fínskom, alebo 
s keňou.

  VB: Myslím si, že oproti Fínsku je  
najväčší rozdiel v zmýšľaní ľudí, čo sa  
týka možností zmeny. Na Slovensku  
sú úradníci často na rovnakej pozícii dlhú 
dobu, sú naozaj experti na nejakú tému, 
ale tým, že sa zaoberajú detailmi, nevidia 
širší kontext. Preto sú potom možno 
skeptickejší k možnosti akejkoľvek trans-
formačnej zmeny, ktorú si Agenda 2030 
vyžaduje. Čo sa týka kenských úradníkov, 
tak tam sme na tom asi lepšie,  
minimálne v organizovanosti. Aj keď  
výhodou menej organizovanej kenskej 
štátnej správy je, že je neskutočne  
flexibilná. Tam na poslednú chvíľu  
vybavíte čokoľvek. 

Čo sú najzávažnejšie spoločenské 
problémy, ktoré budeme musieť ako 
štát a ako medzinárodné spoločenstvo 
riešiť v priebehu najbližších 15 rokov?

  MK: Všetci, naprieč medzinárodným 
spoločenstvom, budeme čeliť podobným 
otázkam, čo sa týka populácie - bude 
nám starnúť obyvateľstvo. Taktiež nás 
čaká ďalšia technologická revolúcia, ktorá 
nám prinesie obrovské zmeny. Mali by 
sme sa hlavne inšpirovať zahraničím  
a nevymýšľať nasilu niečo nové, čo bude 
akože pre nás ako národ dôležité, ale 
vnímať to v kontexte celého sveta. 

  VB: Ja si myslím, že ľudia čoraz ťažšie 
rozumejú svetu, ktorý ich obklopuje.  
A to aj kvôli zrýchľujúcim sa spoločen-
ským a technologickým zmenám.  
To potom často vedie k  dezinterpretáci-
ám toho, čo vidia okolo seba. Čiže veľká 
výzva bude určite nastaviť vzdelávací 
systém tak, aby bol schopný kvalitne 
formovať mladých ľudí, ktorí ešte vo 
veku, keď chodia do školy, nevedia, ako 
bude vyzerať pracovný trh, keď budú 
školu opúšťať. Musíme ten celý systém 
dosť výrazne zflexibilniť a pripraviť sa na 
nepredvídateľné veci.   

ako by bolo podľa vás najlepšie pri-
stúpiť k realizácii pozitívnych zmien 
na Slovensku a vo svete a prispieť 
tak k riešeniu závažných globálnych 
problémov?

  MK: Asi by som začal tak, že spoloč-
nosť vníma hlavne tie negatíva a prob-
lémy. Vzhľadom na to si myslím, že by 
mali byť prezentované hlavne pozitívne 
príklady. Niečo, čo keď ľudia uvidia, tak 
budú vedieť, že budúcnosť naozaj má 
zmysel a že má zmysel k riešeniu problé-
mov pristupovať zodpovedne. Pretože nie 
je všetko len o tragédiách, ktoré sa dejú. 
Keď ľudia spolupracujú, tak tragédiám 
môžeme predísť. Čiže myslím si, že by mal 
byť hlavne posilnený občiansky dialóg, 
lebo inak nemáme šancu ako spoločnosť 
tieto globálne problémy prekonať.

  VB: Asi bude tiež potrebné klásť čoraz 
väčšiu váhu na práva a aj na povinnosti. 
Čiže ľudia v rozvinutom svete si musia 
uvedomiť, že sú spoluzodpovední za 
dianie v rozvojovom svete, aj keď im to 
tak na prvý pohľad nepríde. 

Nakoľko sa pri svojej práci cítite byť 
súčasťou globálneho partnerstva  
a OSN?

  VB: Myslím si, že obaja, čo tu na Agen-
de 2030 pracujeme, čoraz viac doceňuje-
me OSN a OECD. Keď človek neprichádza 
do priameho kontaktu s týmito inštitúcia-
mi, tak mu môžu pripadať nadbytočné  
a abstraktné. Ale v ich jemnom nátlaku  
na štáty, cez ktorý ich smerujú, spájajú  
a facilitujú medzi nimi dialóg, je rola OSN 
či OECD nezastupiteľná. Ide v nich  
o imidž, ide tam o vzájomný tlak a súťa-
ženie štátov, ide o prestíž. Keď vidíme, že 
iné krajiny EÚ dosahujú lepšie výsledky 
ako my, tak sa budeme snažiť aj my. Mys-
lím si, že bez tohto vzájomného súťaženia 
a bez pozitívneho nátlaku a pomoci či 
konzultácie s týmito organizáciami, by 
sme sa hýbali oveľa pomalšie.

Je podľa vás spolupráca s krajinami 
ako keňa relevantná pre Slovensko  
a jeho štátne inštitúcie a ich pracovní-
kov? Čo môže byť výsledkom takejto 
spolupráce?

  VB: Strávila som dva mesiace na 
ambasáde v Keni, kde som navštívila 
viacero slovenských projektov, medzi nimi 
napríklad fabriku na kešu a makadámiové 
oriešky. A myslím, že áno, je to určite prí-
ležitosť najmä pre slovenských podnika-
teľov. Keňa a okolité krajiny sú relatívne 
stabilné, takže oproti iným krajinám sa 
tam robí biznis lepšie a už teraz vidíme, 
ako sa v týchto krajinách naozaj veľký 
hráči ako Čína, India a ďalší presadzujú.  
A keď Slovensko nebude medzi prvými, 

tak stratí akúkoľvek príležitosť sa na tých-
to trhoch uplatniť. 

  MK: Ja som síce nebol na žiadnej 
zahraničnej misii, ale mám taký ten názor 
obyvateľa Slovenska. Keď chceme patriť 
medzi vyspelé krajiny, tak k tomu musíme 
pristupovať cez naše záväzky. Vyspelé 
krajiny pomáhajú rozvojovému svetu  
a nejakým spôsobom sa tam snažia pre-
tlačiť aj ten svoj pozitívny príklad. Vzhľa-
dom na to si myslím, že je to pre Sloven-
sko povinnosť zapojiť sa do tohto hnutia 
a nejakým spôsobom pomôcť meniť svet. 
Lebo nie tak dávno sme to boli my, čo  
sme boli absolútne odkázaní na pomoc  
iných štátov pri budovaní vlastnej demo- 
kracie. Teraz to svetu môžeme vrátiť. 

do akej miery je slovenská štátna 
správa europeizovaná? a teda, je EÚ 
byrokratické monštrum alebo je jej 
momentálne fungovanie skôr dôsled-
kom komplexnosti dopytu po verej-
ných politikách?

  MK: Áno, verejnosť sa pozerá na 
Európsku úniu ako na byrokratické mon-
štrum. Ale je to dané aj tým, že napríklad 
my sme spoločnosť, ktorá od Európskej 
únie viac dostáva, ako v rámci nej dáva.  
A je logické, že keď eurofondy majú určité 
pravidlá, aby neboli rozkrádané, tak 
tam musí nejaká byrokracia prebehnúť. 
Myslím si tiež, že ľudia majú k Európskej 
únii aj pozitívny vzťah, lebo vedia, že bez 
eurofondov by sa veľa ciest nepostavilo  
a ani mnoho ich komunitných projektov 
by nebolo odfinancovaných. Myslím, že 
hlavne cez toto sleduje verejnosť Európ-
sku úniu a jej politiku. Cez tie peniaze 
a cez rozvoj spoločnosti. A v tom nám 
podľa mňa Európska únia poskytuje 
absolútnu súčinnosť.

  VB: Podľa mňa sa vždy treba pozrieť 
aj na ten historický vývoj, v rámci ktorého 
Európska únia vznikla, ako spoločný pro-
jekt dnes už 28 štátov. Vo väčšine prípa-
dov sa snaží o konsenzus pri rozhodova-
ní. Aby takáto organizácia, ktorá združuje 
strašne veľa rozličných záujmov, mohla 
fungovať aj v historickom vývoji, prirodze-
ne nesie so sebou dosť značnú mieru 
byrokratizácie. Čo nie je nutne dobré. EÚ 
potrebuje periodicky oprášiť od prebyro-
kratizovaných nánosov, ale tak, ako vraví 
Martin, určite by som ju nevnímala len 
ako byrokratické monštrum. 

aká je a mala by podľa vás byť rola 
Slovenska pri prispievaní k lepšiemu 
svetu? 

  VB: Slovensko je malá krajina s obme-
dzenými finančnými možnosťami, takže si 
myslím, že by sme mali začať od seba a ísť 
príkladom.

  MK: Určite. A ukázať krajinám, ktoré 
vyšli z východného bloku, ako sa dá vyma-
niť z týchto historických daností  
a nejakým spôsobom sa priblížiť západ-
ným krajinám. Ísť jednoducho príkladom. 
Lebo existujú krajiny, kde je síce oficiálne 
demokracia, ale často je potláčaná. A sú 
to krajiny aj z nášho regiónu. Tým, že by 
sme im išli príkladom, by sme im mohli 
dať nádej, že krajina, ktorá s nimi susedí  
a zdieľa s nimi historický osud, môže 
niečo zmeniť.

Nakoľko sú pri zlepšovaní vecí verej-
ných, a to či už lokálne, štátne alebo 
globálne, dôležité komunity ľudí  
a jednotlivci?

  VB: Myslím, že sú kľúčoví. Lebo každá 
jedna politika, ktorá prichádza napríklad 
aj z úrovne OSN, sa v konečnom dôsled-
ku naplní, až keď sa zmení rozhodovanie 
alebo správanie jednotlivca. Všetko je v 
konečnom dôsledku aj o jednotlivcoch, 
ktorí sa medzi sebou združujú a snažia sa 
k zmene mobilizovať aj ďalších ľudí. Takže 
tá najnižšia úroveň (robenia politiky) je pri 
každej zmene tá najdôležitejšia.

  MK: Súhlasím. Ešte by som doplnil, že 
je dosť problematické vo vyšších politic-
kých úrovniach nejakým spôsobom vystih-
núť podstatu toho, aké politiky by mali byť 
realizované na najnižšej úrovni. Celková 
komunikácia naprieč úrovňami politiky by 
mala byť zlepšená, aby sa zlepšilo posta-
venie občanov na najnižšej úrovni. A to z 
pohľadu toho, že sú zapojení do celého 
politického procesu a nie sú len nejakí 
prijímatelia názorov alebo pomoci. 

akým spôsobom by rozvoj a verejné 
politiky mohli zastrešiť Ciele udržateľ-
ného rozvoja?

  MK: Keď ide o Ciele udržateľného 
rozvoja, tak v prvom rade sú to ciele pre 
celú spoločnosť ako takú, a tým pádom 
by tieto politiky mali nastaviť nejakú novú 
formu spoločného dialógu medzi rôznymi 
sektormi spoločnosti, aby sme rozvoj 
nevnímali stále oddelene. Hlavné je to 
vnímať skrz zodpovednosť celej našej 
spoločnosti za stav danej situácie, v ktorej 
žijeme.  Táto nová politika by tomu mohla 
pomôcť.

  VB: SDGs nám pomáhajú určiť nejaké 
priority, na ktorých sa predsa len zhodlo 
medzinárodné spoločenstvo. SDGs nám 
dokážu nastaviť zrkadlo a v rámci situácií, 
ktoré na Slovensku nie sú problematické, 
nám tiež môžu ukázať, že si tieto veci 
treba vážiť. 

MarTiN kiNČEš  
valéria baNkóOvá  
Úrad podpredsedu vlády  
pre investície a informatizáciu

  Martin Kinčeš, Sandra Salamonová a Valéria 
Bankóová. Autor: Tomáš Horváth

príkladomby malo ísť 
Slovensko 
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  Pracuješ v mimovládnom sektore 
už niekoľko rokov. aký dopad práce 
mimovládneho sektora na spoločnosť 
za tieto roky vidíš na Slovensku  
a v rozvojových krajinách?

Táto otázka sa dá rozdeliť na viacero čas-
tí. Jedna z nich je poskytovanie priamej 
pomoci. Ako príklad môžu slúžiť lekári 
vyslaní do rozvojovej krajiny. Tam vidím 
veľký dopad rôznych organizácií, ktoré 
poskytujú či už vzdelávacie, alebo zdra-
votné služby v zmysle rannej starostli-
vosti, prevencie podvýživy a podobných 
vecí. Pri týchto je rôznymi výskumami 
podložené, že prostriedky na takéto akti-
vity bývajú vynaložené veľmi efektívne.
Ďalšia úroveň je nepriama pomoc, kde je 
cieľom krajine pomôcť uplatňovať systé-
mové zmeny napríklad v poľnohospodár-
stve, školstve, či životnom prostredí.  
Ako tretia oblasť, kde je Slovensko prí-
kladom, je odovzdávanie transformačnej 
skúsenosti. Totiž s nástupom populizmu, 
s Trumpom a inými, to vyzerá tak, že 
niektoré krajiny, vrátane našich susedov, 
si transformačnou skúsenosťou, ktorou 
sme my prešli v 90tych rokoch po Vla-
dimírovi Mečiarovi, musia možno prejsť 
sami. Budeme im mať čo ponúknuť.
 

  To si vlastne obsiahol, v čom môže 
byť Slovensko príkladom pre rozvo-
jové krajiny. akým spôsobom, v tom 
rozvojom partnerstve, vieme čerpať  
z rozvojových krajín my?

Keňa tento rok oslavuje už 10. výročie 
fungovania mobilného bankovníctva, 
ktoré tiež vzniklo vďaka rozvojovej spo-
lupráci. Pôvodne bolo vymyslené iba  
na pôžičky a mikropôžičky, ale vďaka 
nemu vznikol jeden obrovský sektor  
a Keňa sa stala priekopníkom mobilné-
ho bankovníctva. Existuje veľa iniciatív 
v otvorených dátach, v rôznych proti-
korupčných opatreniach, z ktorých si 
Slovensko môže brať príklad. A zase 
Slovensko môže byť príkladom aj pre 
veľa západných krajín, teda, nielen 
pre rozvojové krajiny. Nebral by som 
to tak, že keď je krajina chudobná, v 
zmysle HDP na hlavu, tak je automaticky 
pozadu skoro vo všetkom a ľudia sa tam 
musia mať automaticky horšie. Často-
krát je to o vnútorných nerovnostiach 
v rámci jednotlivých krajín. Je napríklad 
zaujímavé, že aj v USA žijú 3 milióny ľudí 
pod hranicou globálnej chudoby.

Jakub šiMEk 
člen predsedníctva Platformy MVRO

Spolupráca 
ako inovácia 
s otvorenou mysľou

  vychádzajú takéto technológie, 
ktoré si spomínal v prípade kene,  
z menej rozvinutých krajín, alebo sú 
exportované z rozvinutej krajiny, kde 
padli na menej úrodnú pôdu?
Nedá sa to úplne oddeliť. Podľa mňa 
vznikajú takéto inovácie v rámci spolu-
práce. Stretnú sa rôzni ľudia, z rôznych 
kultúr či oblastí a prídu na niečo  
inovatívne. 
 

  v ktorých oblastiach má Slovensko 
najväčší potenciál a ktoré by mali byť 
prioritami pre slovenskú rozvojovú 
spoluprácu?
Náš región má veľa programátorov a vy-
soko vzdelaných ľudí. Možno niečo ako 
zlepšovanie technického vzdelávania, 
hlavne v oblasti matematiky, programo-
vania a podobne, by mohlo byť pre nás 
sektorovo relevantné. Napríklad Ukraji-
na, Poľsko, Česko, Slovensko  
a Maďarsko majú dokopy približne toľko 
programátorov, ako celé USA. Takže 
podľa mňa máme v tomto potenciál.  
Z pohľadu hodnoty za peniaze by som 
v zahraničí išiel určite viac do aktivít 
v zdravotníctve. Možno nie priamym 
výkonom nejakej služby, ale aktivitami 
ako odčervovanie, znižovanie podvýživy 
alebo liečenie trachómu.
 

  aké sú podľa teba najväčšie otáz-
niky alebo výzvy súčasného sveta?
V súčasnosti asi po prvýkrát žijeme v 
dobe, keď naozaj nikto netuší, čo sa 
stane o 10 rokov. Často počúvame 
o tom, že umelá inteligencia zoberie 
ľudom prácu. Nechcem tu vôbec špe-
kulovať, ale už aj dnes vidíme, že umelá 
inteligencia začína nahrádzať napríklad 
mladých právnikov. Sama sa učí, ako 
čítať zmluvy, ako ich porovnať a zlepšiť. 

Toto je najväčšia výzva. Aby sa nielen 
mladí, ale aj starší ľudia naučili vnímať 
aktuálne a nové zmeny. Ľudia by mali 
byť nastavení na to, aby sa sami učili 
nové zručnosti, učili sa zlepšovať.

 
  aké globálne prepojenia vidíš vo 

svojom živote? ako na nás vplýva 
globalizácia?

Je podľa mňa veľký problém, ako sa 
ovplyvňujeme. Jedna vec je samozrejme 
znečisťovanie ovzdušia – to, čo skonzu-
mujú ľudia na západe, je vyrobené nie-
kde v Bangladéši, alebo inde v Ázii. Tým 
pádom dochádza k tomu, že ako keby 
vyvážame znečistený vzduch. A to je 
dôležité, pretože na znečistený vzduch 
zomrie ročne viac ľudí, ako vo vojnách. 
Samozrejme v rámci globalizácie existu-
jú aj pozitívne momenty. Sme súčasťou 
jedného spojeného sveta, užívame si 
etiópsku kuchyňu, počúvame jamajskú 
hudbu, môžeme zadať prácu niekomu 
na úplne iný koniec sveta, alebo niekto 
ju odtiaľ zadá nám. A teda, globálne sa 
ovplyvňujeme navzájom na kultúrnej 
úrovni, ale aj na politicko-ekonomickej 
úrovni. 

 
  aká je podľa teba rola OSN v zlep-

šovaní života na svete?

Jej najhodnotnejšia úloha je v stanovení 
spoločných pravidiel. To sme videli na 
Miléniových rozvojových cieľoch (MDGs) 
a teraz to vidíme na Cieľoch udržateľ-
ného rozvoja (SDGs). OSN by ale mala 
najprv zmeniť niečo v tom, ako funguje 
vo vnútri, a tým pomôcť svetu. Nepod-
ceňoval by som dôležitosť OSN v jej 
procesoch, ale v niektorých sa mi zdá,  
že ich dopad na reálne dianie upadá.

Zdá sa, že rôzni neštátni aktéri majú 
v niektorých oblastiach oveľa väčšiu 
silu. Napríklad The Bill & Melinda Gates 
Foundation a pár ďalších nadácií. Niekto-
ré veci v OSN vyzerajú byť nelogické a 
podkopáva si nimi dôveru. Napríklad, 
keď sa zvolí nejaký štát, ktorý jasne poru-
šuje práva žien, do určitej Rady, ktorá 
má tieto práva presadzovať. Určite treba 
veľmi urgentne riešiť reformu OSN.

 
  Čo si myslíš o Cieľoch udržateľné-

ho rozvoja? ako ich vnímaš ty?

Nepodceňoval by som ich zložitosť a 
náročnosť toho procesu, akým ich v 
OSN otvorili celému svetu. Proces pri 
SDGs bol dosť otvorený, transparentný 
a vzniklo z toho 17 cieľov, pričom ľudia 
často nerozumejú tomu, že tieto ciele 
sú prvýkrát univerzálne. To znamená, 
že platia aj pre bohaté, aj pre chudobné 
krajiny. Je dôležité, aby Ciele udržateľ-
ného rozvoja (SDGs) nezostali niekde 
v šuflíku, ale aby sa pretavili do jazyka 
bežných občanov. Tiež sa mi páči nápad 
rozdeliť ciele do piatich skupín (po 
anglicky 5P): ľudia, planéta, prosperita, 
mier a partnerstvo.

  ako by mohli byť SdGs naplnené 
na Slovensku?

Jedna vec je otázka stratégie. Ako zabez-
pečiť vôbec to, aby ich bral niekto vážne? 
Dôležitá je účasť úradu vlády a minis-
terstva financií. Bez nich sa veľmi ťažko 
robia nejaké čiastkové reformy. Tiež 
dôležitou inštitúciou je Rada pre rozpoč-
tovú zodpovednosť. Zainteresovaná by 
mala byť taktiež kancelária prezidenta. 
Každá krajina by si mala vybrať niečo,  
v čom vidí najväčšiu nutnosť zlepšenia,  
v čom vidí najlepšie príležitosti sa zlepšiť 
a aký cieľ by mala nasledovať. Pri ľuďoch 
je to určite chudoba. Na Slovensku 
nejde o extrémnu chodbu. Mám však 
na mysli zlepšenie hygieny, zlepšenie 
rannej starostlivosti o deti či zlepšenie 
v zdravotníctve. A to hlavne pre ľudí zo 
slabšieho sociálneho prostredia.  
To bude mať neskôr obrovskú devízu  
v školstve, na stredných školách, atď. 
Každý teraz hovorí o školstve – čo je však 
veľmi náročná téma. Totiž, keď niekto 
povie, že by mal štát viac investovať do  
matematiky alebo do programovania, 
tak sa ozve iný, že to nie je správne, lebo 
humanitné vedy sú tiež dôležité. Otázka 
je, ako zladiť tieto dva prístupy. Jeden zo 
spôsobov je mať otvorenú myseľ. 

   do akej miery by sa mali SdGs  
aplikovať do samospráv  
a na jednotlivcov?

Toto je podľa mňa výborná otázka, lebo 
práve tam majú SDGs najväčšiu šancu 
na úspech. Aké princípy by mohla mať 
stratégia SDGs? Jeden z nich by mohla 
byť hodnota za peniaze. Veľa vecí sa dá 
podľa mňa v tomto zmysle decentralizo-
vať a urobiť na úrovni miest, čo je často-
krát priechodnejšie, možno v niečom 
jednoduchšie. V takomto procese sa 
vytvára väčšie občianske vlastníctvo nad 
verejnou politikou. Pri takomto decen-
tralizovanom procese je zaujímavá ocho-
ta verejnosti spolupracovať, keď zistia, že 
to robia sami pre seba.
V súvislosti s jednotlivcami je zaujímavý 
Commitment 2050, ktorí majú Fíni.  
V rámci jeho schémy si môže či už malá 
pizzeria, podnikateľ alebo celé mesto, 
dať určitý časovo obmedzený záväzok 
napojený na udržateľný rozvoj. Naprí-
klad, že chcem znížiť spotrebu energie 
o polovicu do konca roka, alebo chcem 
100 percentne recyklovať, a takéto rôz-
ne predsavzatia.
 

  Nakoľko majú SdGs potenciál 
prepojiť samosprávu so štátom, 
ministerstvami, s občianskym a biznis 
sektorom?

Myslím si, že ten potenciál je tam veľký. 
Minimálne preto, že niektoré ciele sa 
týkajú priamo infraštruktúry, miest, 
životného prostredia, takže priamo pre-
pájajú štát so samosprávou. Ako som 
povedal predtým, mestá alebo obce 
by mali byť hlavným nositeľom SDGs. 
Samozrejme, spolu s ďalšími zúčastne-
nými stranami - firmami, občianskou 
spoločnosťou, mimovládnym sektorom 
atď. Je tu možnosť hovoriť rovnakým 
jazykom, rozdrobiť si to na drobné, na 
indikátory, jednotlivé ciele a spolupra-
covať na nich. Viem si predstaviť, že štát 
podporí mesto v nejakom fonde, ktorý 
si to mesto zvolí. V zmysle dostupnosti 
prostriedkov na podporu inovatívnych 
riešení, ktoré nám pomôžu Ciele udr-
žateľného rozvoja dosiahnuť. Do tohto 
procesu môžu tiež prispieť podnikate-
lia. Napríklad pri zlepšovaní životných 
podmienok v krajoch, znižovaní počtu 
detí, ktoré prepadávajú - čo je jeden  
z najväčších problémov v školstve.  
A takýchto cieľov môže byť pre jednot-
livých aktérov vyselektovaných naozaj 
veľa. Na ich riešenie treba veľa spolu-
práce na lokálnej aj štátnej úrovni, so 
širokou paletou aktérov.

  Jakub Šimek   
Autor: Tomáš Horváth
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  Si doktorandom environmentál-
nych štúdií na Masarykovej univer-
zite v brne. v akej miere pracuješ s 
témou udržateľného rozvoja a ako sa 
k nemu v rámci odboru staviate?

Som z katedry, na ktorej je veľmi silná 
tradícia ekologickej ekonómie a takzva-
ného hnutia “nerastu” (degrowth), čo je 
tradícia dosť radikálnej kritiky main-
streamovej ekonómie a ekonomickej 
ortodoxie aj v kontexte udržateľného 
rozvoja a vôbec rozvoja samotného. 
Udržateľný rozvoj podľa tejto kritiky 
stále obsahuje predpoklad rastu. A 
teda predpoklad toho, že je možné 
kvantitatívne naďalej hospodárstvo a 
ekonomiku zväčšovať. Problém, ktorý 
nastáva, je známy. Je to také to klišé: 
nie je možné rásť do nekonečna na 
konečnej planéte. Už v súčasnosti, keď 
si to prepočítavame na plochu našej 
planéty, spotrebúvame zdroje, ktoré sú 
ekvivalentom veľkosti 1,6 našej planéty. 
Kritika teda vychádza z akéhosi pocho-
penia biofyzikálnych limitov, ktorými 
sa ekonomika riadi. Podľa nej má byť 
našim cieľom prispôsobovať
sa týmto jej limitom a rytmom a istým 

spôsobom premýšľať nad tým, ako sa 
vrátiť k využívaniu našej planéty v takej 
veľkosti, v akej to dokáže dlhodobo 
znášať. Udržateľnosť je teda pojem, 
ktorý v tejto kritike zostáva, rozvoj je 
však problém.

  ako vidíš globálnu súčasnosť?  
v akom stave je globálne spoločen-
stvo a kam smeruje? 

Už dávnejšie sme prekročili jeden 
zásadný indikátor. Je ním hladina 
CO2 v ovzduší. Už druhý rok sme nad 
hranicou 400 ppm, pričom mnohý-
mi výskumami stanovená bezpečná 
hranica je 350 ppm (ppm ako častíc 
na milión). A toto je hrozivý indikátor. 
Už sme prestali rozmýšľať. A me-
dzinárodné spoločenstvo vo svojich 
dokumentoch tiež prestalo rozmýšľať v 
termínoch zmierňovania a uvažujeme 
už len v termínoch adaptácie a minima-
lizácie negatívnych dôsledkov. Už sme 
akoby vo fáze predchádzania škôd, nie 
riešenia ich pôvodu.

  aké sú najpálčivejšie globálne 
problémy, ktoré pociťujú aj ľudia na 
Slovensku? 

Zamýšľal som sa nad jednou vecou, 
ktorá nie je možno na prvý pohľad tak 
zjavná, no príde mi dosť dôležitá. Je 
ňou otázka dostupného bývania. To je 
vec, ktorá sa niekomu na prvý pohľad 
možno neukáže ako nejaký urgentný 
problém. Keď si ale predstavíme, v akých 
podmienkach žije veľká časť svetovej 
populácie, v slumoch a podobne, tak 
problém toho dostupného bývania tu je 
a máme ho aj na Slovensku. A to hlavne 
v rôznych oblastiach, kde je mnoho ľudí 
zo sociálne slabších rodín nútená bývať 
v podmienkach, ktoré sú v niečom nao-
zaj podobné slumom - v rôznych ubytov-
niach za často zdieračské sumy. Existuje 
tu biznis s chudobou. Mnohí ľudia, ktorí 
sa nachádzajú v nižších ekonomických 
triedach, sú v systematickej dlhovej 
pasci, napríklad v podobe exekúcií. A 
toto je problém, ktorý je v istom zmysle 

globálny. Pričom na Slovensku je táto 
situácia tiež dosť urgentná. 

  konsenzom zostáva, že globálne 
problémy je efektívnejšie riešiť spolu-
prácou. Je podľa teba rozvojová spolu-
práca efektívna a objektívne žiadaná?
To je ťažká otázka. Ten problém s rozvo-
jom totižto spočíva v tom, v akom zmysle 
si kopec aktérov na svetovej aj lokálnej 
úrovni vlastne kupuje odpustky. Existujú 
koncepcie ako Corporate Social Res-
ponsibility (CSR), ozeleňovanie značiek 
a podobne. Na jednej strane sa teda 
zdá, že človek robí dobro, ale na druhej 
strane ide o to, ako to dobro človek robí, 
kto je ten človek a čo robil pred tým, 
než začal robiť to „dobro“. Tým je vo 
veľkej miere hodnota rozvojovej pomoci 
relativizovaná, pretože tí istí aktéri, ktorí 
robia rozvojovú pomoc, vlastne zároveň 
podkopávajú jej pozitívne výsledky. V 
niečom je to bludný kruh. Môžeme sa na 
to pozerať z pohľadu, že pohár je napoly 
plný, ale aj z pohľadu, že pohár je napoly 
prázdny. Je teda strašne ťažké hodnotiť, 
či je rozvojová pomoc efektívna, alebo 
nie. Pre mňa je to vlastne problém, ktorý 
má silné ideologické rámovanie. Keď sa 
na to pozeráme jednou optikou, tak to 
vyzerá ružovo, keď zas optikou inou, tak 
to vyzerá katastrofálne. A ja sa popravde 
neviem rozhodnúť, ktorým smerom sa v 
tejto veci vydať.

  akú rolu pri zlepšovaní globálnej 
situácie zohráva a mohla by zohrávať 
OSN?
Keď sa pozerám na dokumenty, ktoré 
z úrovne OSN vychádzajú, napríklad po 
prečítaní Parížskej zmluvy, sa podľa mňa 
takéto dokumenty vlastne vyhýbajú vy-
tváraniu priamych záväzkov. To, čo OSN 
musí začať robiť, pokiaľ chce byť lídrom k 
zmene, je tlačiť na konkrétne opatrenia, 
zastrešovať ich a vkladať do dokumentov 
nie iba všeobecné tézy, ale dávať tam 
aj návrhy konkrétnych riešení. Problém 
OSN je teda v tom, že v niektorých ve-
ciach je málo ambiciózna. Napríklad pri 
Parížskej dohode je to vidieť. Tie ambície 
sú tam možno deklarované, ale nie sú 
doplnené o nejakú tvrdšiu vyjednávaciu 
stratégiu. OSN sa potom stavia do role 
mediátora, ktorý nemá žiaden názor. Ale 
možno by OSN názor mala mať.

  akú rolu pri riešení globálnych 
problémov by si prisúdil EÚ?
EÚ je pre mňa ešte dôležitejší aktér 
ako OSN v tom, že európska integrácia 

je veľmi ušľachtilý cieľ, ktorý má veľmi 
dobré politické rácio. Bohužiaľ, Európa 
v súčasnosti nesmeruje k federalizácii, 
ale naopak, mení sa na dvojrýchlostný 
systém, z ktorého navyše niektorí aktéri 
ako Británia vystupujú úplne. EÚ má 
však veľkú vyjednávaciu moc na globál-
nej úrovni, a práve tým sa môže stať aj 
zaujímavým aktérom a hybnou silou v 
OSN. EÚ má tiež potenciál nastaviť si 
vnútornú politiku veľmi progresívne. 
Hlavne, čo sa týka rozvoja jednotlivých 
regiónov EÚ. 

  ako malý štát, dokážeme na Slo-
vensku relevantne prispievať k tomu, 
aby sa globálne začali diať pozitívne 
veci?
Ja mám naivnú predstavu, že malé štáty 
si môžu vytýčiť progresívnejšiu politic-
kú agendu, lebo sa dokážu ľahšie vo 
svojom vnútri dohodnúť. Podľa mňa sú 
v tomto Slovensko a iné menšie štáty 
zaujímavými miestami, kde sa dá viac 
špekulovať, viac experimentovať a byť 
paradoxne práve o krok napred pred 
tými väčšími štátmi, ktoré síce majú viac 
kapitálu, ale na druhej strane potrebujú 
na implementáciu istých opatrení dlhší 
čas. Je veľká škoda, že teraz je to vlastne 
naopak. Avšak mohlo by sa to obrátiť.

  aká by mohla byť rola pre fungova-
nie slovenských komunít a jednotliv-
cov v procesoch globálneho rozvoja  
a spolužitia?  
Mne napadajú dve myšlienkové línie.  
V tej prvej premýšľam, nakoľko je per-
spektíva duality lokálneho a globálneho 
vlastne skutočnou dualitou, alebo je 
falošná. Rozmýšľam, či je možné konať 
lokálne a myslieť globálne, respektí-
ve myslieť lokálne a konať globálne. 
Snažím sa premýšľať nad tým, ako by 
bolo možné nahradiť túto dichotó-
miu nejakou jednotnou planetárnou 
perspektívou. Pod tou planetárnou 
perspektívou myslím to, že by uzná-
vala rôznorodosť terénu tejto planéty, 
rôznorodosť jej komunít, kde každá má 
nejaký svojský pohľad na svet. Totiž, 
predstava o planetárnej komunite je 
v mnohom diverzifikujúca a decentra-
lizujúca. Uznáva svojbytnosť historic-
kého sociálno-ekonomického vývoja v 
rôznych častiach sveta. Uznáva, že cesty 
do budúcnosti môžu byť rôznorodé v 
rôznych krajinách. 

  ako by si interpretoval tradičný 
výrok, hovoriaci, že čo sa spoločenskej 
zmeny týka, začať treba od seba?

Myslím, že na tomto princípe si vylámalo 
zuby nielen kopec oficiálnych štátnych 
alebo medzinárodných politík, ale aj 
mnoho alternatívnych hnutí. Túžba po 
zmene sa tu spája s nejakým étosom 
skromnosti, alebo zodpovedného konzu-
mu. Do akej miery je deštrukcia planéty 
dnes založená na aktivitách jednotlivcov 
a do akej na tom, že tu existuje neja-
ký produktívny aparát (systém), ktorý 
vlastne ľudí stavia do tej patovej situácie, 
v ktorej si vlastne uvedomujú, že sa 
deje niečo zlé, ale nemôžu s tým niečo 
urobiť? Systém im totiž nedáva žiadne 
nástroje, ktorými by niečo mohli zmeniť 
inak, než len zmenou konzumentských 
návykov. Jednou z možných ciest je do-
plniť túto individuálnu linku budovaním 
alternatívnych inštitúcií. Treba vybudo-
vať protistranu existujúcim globálnym 
inštitúciám, či už je to IMF (Medziná-
rodný menový fond), alebo Svetová 
banka, alebo OSN. A keď sa v súčasnosti 
pozerám na rôzne vznikajúce hnutia a 
rôzne prístupy k realizácii zmeny, tak sa 
mi veľmi páči to, čo sa deje v Španielsku 
s Indignados, ktorí sa prevtelili v úspešné 
mestské hnutia  ako Barcelona en Comú, 
prípadne ich obdoba v Madride. Práve 
tam sa začala vytvárať paleta stratégií, 
ktoré veľmi krásnym spôsobom hybri-
dizujú princípy nehierarchie s princípmi 
zodpovednosti. Práve tam sa premieša-
vajú dve vrstvy lokálneho a globálneho a 
dualita individuálnej a kolektívnej zodpo-
vednosti sa tam búra a vytvára sa niečo 
nové. Čiže, povedal by som, že skôr 
ako začať od seba, by sme mali začať 
od budovanie nových sietí formálnych 
sprostredkovateľov verejných politík.

  akým spôsobom by rozvoj alebo 
dianie na všetkých týchto úrovniach 
mohli zastrešiť Ciele udržateľného 
rozvoja?
Popravde som strávil nejaký čas nad 
študovaním toho dokumentu a snažil 
som sa prísť na to, čo je jeho cieľ. Sú 
tam isté tézy, s ktorými hlboko nesúhla-
sím, ale sú tam aj veci, ktoré mi prídu 
strašne dôležité - napríklad otázka 
rodovej spravodlivosti, výživy, populá-
cie, či lokálnej produkcie. Je ale veľmi 
ťažké odlíšiť, v čom predstavujú SDGs 
boj proti istým negatívnym následkom, 
alebo prípravu na adaptovanie sa na 
negatívne následky. Podľa mňa majú 
minimálne tú výhodu, že keď už aj sú 
vágne, dajú sa ohýbať rôznymi smermi. 
Tým pádom môžu zastrešiť veľmi dô-
slednú a progresívnu rozvojovú politiku, 
ktorá môže získať skrze SDGs legitimitu 
aj v očiach verejnosti a hnutí zdola.

Prestali sme 

rozmýšľať
lukáš likavČaN 

doktorand environmentálnych štúdií 
Masarykovej univerzity v Brne

  Lukáš Likavčan 
Autor: Tomáš Horváth
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  v parlamente ste už druhé volebné 
obdobie. ako sa v čase, kedy pôsobíte 
v parlamente, zmenil kontext Sloven-
ska v zmysle globálneho rozvoja?
Rozdelil by som to na dve časti. Pozíciu 
Slovenska, ako ju vnímajú naše elity, tam 
vidím relatívnu stabilitu. Chceme byť veľ-
mi proeurópski, spolupracovať s našimi 
hlavnými partnermi, ale zároveň chceme 
byť otvorení voči ďalšiemu svetu. Potom 
máme druhý rozmer, rozmer občianskej 
spoločnosti, alebo celkovo verejnosti na 
Slovensku, a tam cítim také drobné vre-
nie. Hlavne po vypuknutí migračnej krízy, 
kde sa vynorili z kanálov tie najprimitív-
nejšie rasistické živly a veľmi silný vplyv 
získali vo veľkej časti slovenskej spoloč-
nosti. Povedal by som, že to, čo bolo pod 
pokrievkou, zrazu vyplávalo v plnej sile 
a dnes čelíme naozaj ťažkej kríze a mu-
síme vysvetľovať, prečo vôbec pomáhať 
iným, prečo sa ľudia v Afrike a Ázii majú 
zle, že to nie je celkom tak, že sú leniví 
a že nás teraz všetci chcú napadnúť s 
nejakou inváziou. 

  v akom stave je z pohľadu  
Národnej rady Sr naša planéta?
Najkrajšie na Národnej rade SR, ale aj 
na Slovensku ako takom, je, že žiadne 
problémy planéty neexistujú. Neexistuje 
iný problém, ako je Igor Matovič, Róbert 
Fico, Kaliňák a Bašternák. Neexistuje nie-
čo ako životné prostredie, to sú len kon-

špirácie. A samozrejme neexistujú ani 
problémy iných národov a ak áno, tak si 
to vyriešia sami. Mám pocit, že na Slo-
vensku je také povedomie, že toto naše 
malé údolie je celým svetom a nič ďalej 
neexistuje. A to je veľká chyba. Hlavne 
v situácii obrovskej sociálnej či envi-
ronmentálnej krízy, klimatickej zmeny, 
nehovoriac o šialených rozhodnutiach 
amerického prezidenta Trumpa, ktoré 
ohrozujú planétu ako celok. Myslím si,  
že by sme tým mali ďaleko viac žiť. 

  Čo je podľa vás možné urobiť  
z pohľadu parlamentu pre spravodli-
vejší svet nielen na Slovensku,  
ale aj za jeho hranicami?
Toto je podľa mňa vážny problém – 
Slovensko veľmi málo prispieva na 
rozvojovú pomoc, to je objektívna 
realita. Ale pravdou je aj to, že tu máme 
nejaké štrukturálne východiská. Použi-
jem pojem z marxistickej terminológie, 
lebo patrím k tomuto prúdu, že sme 
krajina semiperiférie. To znamená, že 
my nie sme krajina jadra, krajina centra. 
Nemáme zdroje na to, aby sme udávali 
tempo sveta a naše rozhodnutia sú v 
slede udalostí. Na druhej strane to ešte 
nemôže byť ospravedlnenie na to, aby 
sme neplnili ani základné kritériá, ktoré 
by sme mali plniť z hľadiska rozvojovej 
pomoci a pomáhať aspoň tým málom, 
čo môžeme. 

  Práve ste sa vrátili z Filipín, ktoré 
považujeme za rozvojovú krajinu.  
ako ste vnímali ich situáciu?

O Filipínach sa na Slovensku praktic-
ky vôbec nehovorí. Až teraz, keď je 
prezidentom Duterte, ktorý má ostrej-
šie vyjadrenia. Filipíny nepatria medzi 
najchudobnejšie krajiny, je to krajina, 
povedal by som, stredne príjmová. To 
znamená, že keby bohatstvo, ktoré 
majú dnes Filipíny, bolo spravodli-
vo rozdelené v spoločnosti, majú sa 
relatívne dobre. Lenže celé bohatstvo 
Filipín vlastní niekoľko feudálnych rodín, 
extrémne bohatých, niečo ako model 
Ukrajiny, kde niekoľko oligarchov vlastní 
v podstate celú krajinu. A keby ste videli 
tie kontrasty. Prídete do Manily, kde sú 
mrakodrapy ako v New Yorku, nádherné 
obchodné centrá, limuzíny, milionári 
chodia do roboty o dve ulice ďalej na 
helikoptére. V rukách niekoľkých rodín je 
koncentrované strašné bohatstvo a tieto 
rodiny ovládajú celý parlament. Vedľa 
týchto mrakodrapov a obchodných 
centier sú slumy, kde žijú tak chudobní 
ľudia, že vám je až do plaču. Boli sme v 
slume Tondo, na hore Smokey Moun-
tain, čo je obrovské smetisko. Ľudia 
tam žijú v chatrčiach priamo v smetiach, 

ĽubOš blaHa  
predseda Výboru NR SR  
pre európske záležitosti

  Ľuboš Blaha  
Autor: archív Ľuboša Blahu

posledného humanistu 
zobudí aj 

realita 

ktoré triedia, zarobia si 2 doláre na deň 
a kúpia si za to trochu ryže a vody, aby 
prežili. Verím tomu, že ak by prišli nejaké 
sociálne reformy, pomohlo by to Filipí-
nam viac, než akákoľvek rozvojová po-
moc. Lebo rozvojová pomoc, to je také 
plátanie dier. Základným problém týchto 
krajín, Filipíny sú jedným z príkladov, je 
pozemková reforma. Drvivá väčšina ľudí 
sa živí poľnohospodárstvom, no nemajú 
na túto pôdu práva a odvádzajú veľkú 
časť práve feudálnym rodinám. Toto je 
hlavný problém Filipín, nerovnosť. A mys-
lím si, že to je hlavný problém sveta. 

  ako hodnotíte politické pôsobenie 
OSN vo vzťahu k Národnej rade Sr, ale 
aj vo vzťahu k riešeniu problémov, ako 
sú nerovnosti a chudoba?
Verím tomu, že OSN vie veci riešiť, ale 
na to, aby to dokázala, musí mať vôľu 
všetkých hráčov vnútri a tí hráči majú 
svoje sebecké záujmy, čo bráni spo-
ločným riešeniam a reálnej pomoci 
rozvojovému svetu. Jediné, čo je na tom 
zábavné, je, že veľmoci a západné štáty 
sú už naučené svoje záujmy zakrývať za 
všeľudské ciele a pôsobiť dobre. Majú to 
marketingovo úžasne zvládnuté. Ame-
rika dokáže ísť robiť ešte aj imperiálnu 
vojnu s tým, že ľudia majú pocit, že sú 
hrdinovia. Toto dokážu západné veľmoci 
robiť úplne úžasne, tie východné ten 
humanistický marketing robiť vôbec ne-
vedia. Každopádne, poďme sa realisticky 
zaoberať tým, čo vieme zvládnuť v danej 
chvíli. Myslím si, že treba zvládnuť aspoň 
reformu v OSN, aby tie veľmoci, ktoré 
sú historicky nanominované v Bezpeč-
nostnej rade OSN, ako stáli členovia, 
nerozhodovali o všetkom. Mali by byť 
zapojené aj ďalšie krajiny, ktoré rastú, 
napríklad krajiny BRICS. A aby sme ako 
Západ hlavne nementorovali všetky 
krajiny. To je jedna vec, že pomáhame. 
Pomáhať musíme, lebo máme nejakú 
historickú zodpovednosť a morálnu 
povinnosť. To neznamená, že máme iné 
národy teraz poučovať, ako majú žiť, ale 
máme rešpektovať ich kultúry. 

  aká je rola Európskej únie v zlep-
šovaní života nielen v Európe, ale aj 
mimo nej?
Keď som nastupoval do Národnej rady 
ako predseda Výboru pre európske 
záležitosti, mal som o Európskej únii 
veľké ilúzie. Niet totiž progresívnejšie-
ho, sociálnejšieho alebo vyspelejšieho 
kontinentu, ako je Európa. Aj keď má 
rôzne tlaky, globalizačné a iné, stále má 
silu, aby pôsobila pozitívne na zvyšok 

sveta. Na Európe je vzácne to, že to 
nerobí bombardovaním, ako Američa-
nia, ale robí to mäkkou mocou. Používa 
napríklad rozvojovú pomoc a ekonomic-
ké vplyvy, aby primäla iné krajiny pôsobiť 
civilizovanejšie, byť rovnostárskejšie  
a tak ďalej. Takýto ideologický obrázok 
dobrej, fajnovej Európy je síce pekný,  
ale v realite to nie je celkom tak. Realitou 
je, že aj Európska únia je vyskladaná zo 
štátov, ktoré majú svoje geopolitické a 
ekonomické záujmy a tie si strážia. A pri 
poskytovanej pomoci väčšinou ide o to, 
aby sa európsky kapitál dostal na ďalšie 
trhy. Nanútime rozvojovým štátom, aby 
fungovali presne tak, ako chceme, preto-
že tak to vyhovuje nášmu kapitálu.  
A potom to zakrývame všetkými huma-
nistickými rečami o slobode, demokracii 
a ľudských právach. Tie rozvojové krajiny 
po otvorení svojich trhov očakávajú, že 
aj EÚ otvorí svoj trh pre ich poľnohospo-
dárske produkty. Ale tam nie. EÚ bude 
radšej dotovať našich výrobcov, čiže tým 
pádom náš výrobok, ktorý by bol určite 
drahší, bude lacnejší. A preto sa sem 
ovocie z rozvojového sveta nedostane, 
ale vypestuje ho francúzsky farmár, lebo 
je dotovaný. A toto je samozrejme zniču-
júce pre Afriku. Tváriť sa, že EÚ rozvojo-
vému svetu významne pomáha, alebo že 
globalizácia je dobrou správou pre tieto 
krajiny, je čisté pokrytectvo a myslím si, 
že Európa by sa mala často akurát tak 
hanbiť za to, čo robí. 

  aká môže byť rola Slovenska  
k prispievaniu k udržateľnému rozvoju 
globálne? ako môžeme z periférie 
ovplyvňovať centrum?
Myslím, že to má tiež dve roviny. Na jed-
nej strane sa snažiť zlepšovať slovenskú 
spoločnosť, aj európsku spoločnosť, 
aby bola viac vnímavá voči potrebám 
rozvojového sveta. Na druhej strane vní-
mať realizmus, že nemôžeme problémy 
tretieho sveta vyriešiť tým, že ho sem 
presťahujeme. Zároveň treba pripravo-
vať verejnosť na to, že pokiaľ nechcú, 
aby sem všetci tí chudobní ľudia prišli, 
musíme im pomáhať, aby mohli žiť dôs-
tojne tam, kde sú. A to je možné tým, že 
zvýšime rozvojovú pomoc a začneme sa 
k nim správať férovo. Iné riešenie nie je, 
lebo oni sem potom jednoducho prídu. 
Zároveň, pokiaľ budú naďalej diktovať 
globálnu politiku korporácie, obrovské 
banky a veľké veľmoci, hlavne vojensko-
-priemyselné komplexy, tak nie je šanca, 
že by sme niečo zmenili, lebo tu vždy 
budú vojny, obrovská nerovnosť, chu-
doba. Verím, že jediným riešením, ktoré 
môže mať budúcnosť, je veľká zmena. A 

je veľká otázka a problém, ako aj úloha 
pre progresívnych ľudí, či tá zmena bude 
regresívna, čiže nejaký fašistický model, 
alebo zmena, ktorá bude progresívna, 
čiže nejaký demokraticko-socialistický 
model.

  akú majú moc bojovať za 
spravodlivejší svet aj komunity  
a jednotlivci na Slovensku?

Ja stále verím, keďže pochádzam  
z akademického prostredia, v silu slova 
a myšlienky. To je určite prvá vec, ktorá 
sa dá robiť – publikovať, prednášať, robiť 
workshopy, snažiť sa robiť pochody, 
v rámci Európskej únie pôsobiť aj cez 
médiá, ako aj kultúrnu oblasť. Napokon 
všimnite si, ako dokáže sila slova pôsobiť 
v krajne pravicovej časti spektra. Je niečo 
neuveriteľné, koľko ľudí dokážu ovplyvniť 
dnešné hoaxy, dokonca aj lekárov, che-
mikov a iných, ktorí často uveria úplným 
konšpiračným nezmyslom. Kotlebovci 
chodia po dedinách a vymývajú hlavy 
ľuďom. Otázka je, prečo teda nechodíme 
aj my, progresívni ľudia po dedinách  
a nehovoríme viac s ľuďmi? Toto naozaj 
môže robiť každý.

  akým spôsobom by podľa vás 
mohla túto politiku na rôznych 
úrovniach zastrešiť agenda Cieľov 
udržateľného rozvoja? 

Na Filipínach vymysleli všetky možné 
agendy, stratégie, taktiky, zákony, ale 
nikto ich neimplementuje. Toto isté 
platí podľa mňa aj pre Slovensko. My v 
zásade neimplementujeme prakticky ani 
to, čo máme. Európska únia má úžasné 
dokumenty, ale neimplementuje ich, 
nikomu na tom nezáleží. A kým nieko-
mu nebude na tomto záležať, bude to 
problém. Nemá zmysel presvedčiť úplne 
každého voliča a tým podmieňovať našu 
rozvojovú pomoc. Ako štátnici musíme 
vedieť urobiť správnu vec. Je pochopi-
teľné, že niektorí ľudia sú radi, že uživia 
svoju rodinu a nestratia robotu a tých 
svojich 500 eur, čo je strašne malý pe-
niaz. Teraz tomuto človeku vysvetľovať, 
že na Filipínach sa majú ešte horšie  
a mali by sme im pomáhať -  tak on nad 
tým akurát tak mávne rukou. Čiže je tu  
aj tento rozmer a netreba ho podceňo-
vať, keďže ľudia majú svoje problémy. 
Ale Slovensko napriek tomu musí po-
máhať, máme zodpovednosť a musíme 
prejaviť solidaritu. V šírení rozvojovej 
agendy to chce v prvom rade trpezlivosť, 
to je asi jediné, čo nám zostáva.  
Byť trpezlivý a snažiť sa každý, ako vie. 
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MiCHal kišša 
riaditeľ Business Leaders Forum,  
Nadácia Pontis

  Michal Kišša 
Autor: Tomáš Horváth

Potenciál
na zmenu 
je nekonečný

využívať materiál, ktorý sa už predtým 
používal. Situácia teda podľa mňa určite 
nie je ideálna, ale ľudia vo firmách si to 
uvedomujú. A v rámci možností, ktoré 
majú, sa s tým veľa firiem snaží niečo 
robiť, pričom veľmi závisí od hodnôt 
majiteľov a šéfov firiem.
 

  akým spôsobom prispieva me-
dzinárodný a slovenský biznis sektor 
k tomu, aby sa negatíva globálne-
ho rozvoja, ako klimatická zmena, 
znečisťovanie životného prostredia či 
chudoba, zastavili?
Asi každý tou svojou troškou. Samotná 
firma to však nikdy nedokáže. Na Sloven-
sku nemáme také obrovské firmy, ktoré 
by vedeli vyriešiť nejaký sociálny alebo 
environmentálny problém samé o sebe. 
Riešenia musia vychádzať zo spolupráce 
či už viacerých firiem, alebo aj so štátom, 
ideálne aj s neziskovým sektorom. A ak 
takéto spoločné iniciatívy vzniknú a budú 
úspešné, tak sa dá podľa mňa zlepšiť 
stav nejakého konkrétneho problému.

  aký je potenciál ľudí, bez rozdielu 
na ich spoločenské postavenie a to, či 
sú v biznise alebo mimo neho, urobiť 
niečo so zdieľanými problémami?

Potenciál ľudí je nekonečný.
 

  ako vníma súkromný sektor me-
dzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v 
ktorej na Slovensku aktívne pôsobí 
aj Nadácia Pontis? vidíš tam priestor 
na prehlbovanie rozvojových partner-
stiev?

Vidím príležitosť pre slovenské firmy. 
Ak chcú pomôcť krajinám, na ktoré sa 
Slovensko zameriava, majú príležitosť 
sa do toho zapojiť. Na druhej strane 
tých problémov máme na Slovensku 
nekonečné množstvo. Preto je pre firmy 
priorita pomáhať tu a zlepšovať priestor 
skôr tu ako niekde, kde nevidia priamo 
výsledok svojej práce.
 

  akým spôsobom podporujú EÚ, 
OSN alebo ďalšie globálne inštitúcie 
udržateľný rozvoj v biznis sfére?

Čo sa týka OSN, je to skôr v deklaratív-
nej forme napríklad Cieľov trvalo udr-
žateľného rozvoja. Tým však nechcem 
znížiť ich dôležitosť – nie je na škodu 
mať globálny rámec, v ktorom sa môžu 
krajiny a firmy vedome pohybovať.  
Avšak asi nikto z OSN z New Yorku 
nevie povedať, čo konkrétne majú robiť 
firmy na východe Slovenska. To si musí-
me vymyslieť my tu doma.
 

  a ako to funguje zo strany EÚ?

Od EÚ je podpora viac praktická. Existu-
jú finančné mechanizmy, ktoré podpo-
rujú CSR (spoločenská zodpovednosť 
firiem) iniciatívy. Napríklad teraz sme 
spúšťali Chartu diverzity na Slovensku, 
do ktorej sa zapojilo prvých 16 firiem 
a dve neziskovky. Aj v tejto oblasti sa 
dá získať podpora – a to je len jedna z 
mnohých tém CSR, na ktorú sa môžu 
firmy zamerať. 
 

  aká by podľa teba mohla byť rola 
Slovenska v zlepšovaní života na 
svete?

S tým, že máme taký malý počet oby-
vateľov, je náš dopad naozaj nízky. Ne-
máme celosvetový význam, ale môžeme 
ísť príkladom a povzbudzovať ľudí, aby 
si uvedomovali svoju globálnu úlohu a 
boli tolerantnejší voči iným komunitám 
a iným ľuďom. Urobí nás to lepšími 
ľuďmi a potom si tu aj my budeme žiť 
lepšie. 

   do akej miery sú v rovnici udr-
žateľného rozvoja pre biznis sektor 
dôležité občianske komunity  
a jednotlivci?
Pri riešení lokálnych problémov je 
určite dobré a žiaduce mať nejaké-
ho lokálneho partnera, ktorý pozná 
konkrétne problémy na danom mieste. 
Čiže ideálne je s lokálnymi partnermi 
spolupracovať a tieto iniciatívy podpo-
rovať. Myslím, že s týmto nemá žiadna 
firma problém. 
 

  a čo sa jednotlivcov týka, do akej 
miery vedia tlačiť na to, aby firmy 
robili udržateľný rozvoj?
Môžu si nakupovať výrobky a služby od 
firiem, o ktorých sú presvedčení, že ro-
bia udržateľný biznis. Môžu sa hlásiť do 
takýchto firiem ako zamestnanci. Firmy 
aj tým, že majú obrovský komunikačný 
potenciál, majú silu pomôcť presvied-
čať verejnosť o dôležitosti nejakých 
tém. Kaufland vydal už dvakrát leták o 
zodpovedných produktoch a aj takouto 
formou pomáha vzdelávať verejnosť. Je 
to veľký posun oproti minulosti.
 

  Z definície je cieľom biznisu  
hlavne maximalizácia zisku.  
Majú súčasní biznis aktéri potenciál 
dostať sa k takej forme biznisu,  
ktorá v prvom rade poskytuje 
všeobecne, respektíve globálne 
prospešné služby a produkty?
Neviem, či to musí byť prvoradé, ale 
definícia zodpovedného podnikania je, 
že sa firma pohybuje v troch úrovniach. 
Jedna je ekonomická, druhá environ-
mentálna a tretia sociálna.  Na konci 
každého roka by mala byť firma v kaž-
dej úrovni pozitívna, alebo čo najmenej 
negatívna. A to v tom zmysle, že svoje 
negatívne výsledky sa snaží vyvažovať, 
plus robiť niečo naviac. Cieľom je, aby 
v týchto troch oblastiach bol efekt 
plusový. 

  vníma blF CSr ako dostatočný 
nástroj pre zmenu k lepšiemu, alebo 
sú potrebné systémovejšie zmeny v 
správaní v biznisu. ak áno, sú realizo-
vateľné?
Prvé kroky akýchkoľvek aktivít sú vždy 
kompenzačné. Môže to byť jednoduché 
darcovstvo, alebo zlepšovanie ochrany 
životného prostredia. Ale ľudia vo fir-
mách sa učia. Ak vidia, že efekt takýchto 
aktivít je len dočasný a ak chcú, aby sa 
udiala trvalá zmena, tak, samozrejme, 
systémový prístup je lepší. Ale či to je 
úloha len firiem, alebo musí zasiahnuť 

aj štát a ďalší aktéri, si nie som istý. 
Lebo firmy všetko samé nevymyslia  
a ani to nie je ich primárna úloha.

 
  Také to klišé hovorí, čo sa spolo-

čenskej zmeny týka, že začať treba 
od seba. Čo by na biznise najradšej 
zmenili ľudia, ktorí v ňom pracujú?

Podľa toho na ktorom. Pri niektorom 
to bude celková situácia v práci, pri 
inom možno produkt. Ale ja si myslím, 
že keď človek pracuje v nejakej firme 
a tá vyrába nejaký produkt, tak asi by 
mal byť s tou situáciou uzrozumený. 
Pokiaľ chce mať dobrý pocit z toho, 
že chodí do práce, mal by si to, čo tá 
firma robí a ako funguje, racionali-
zovať. Často sa nám možno zdá, že 
veci, ktoré robia firmy, sú zlé. Avšak 
mnoho z nich prináša veľmi dobrý 
úžitok pre užívateľov. Že naozaj svojich 
zákazníkov potešia, či už dodajú dobrú 
oceľ, mobilné telefóny, alebo bankové 
služby. Takže, ak je zákazník spokojný, 
tak myslím, že ľudia v danej firme majú 
z práce dobrý pocit.

 
  ako vnímaš Ciele udržateľného 

rozvoja (SdGs). Myslíš si, že vedia byť 
inšpiráciou aj pre biznis sektor viac 
sa zapájať do partnerstiev s cieľom 
zvrátiť negatívne rozvojové trendy na 
našej planéte?

Áno. A myslím si, že ak by štát dal aj 
sebe aj firmám a celej krajine víziu a 
následne stratégiu, kde chceme byť v 
roku 2030, kam sa chceme posunúť, 
sám bol v tejto téme aktívny, tak, 
samozrejme, firmy určite nemajú prob-
lém sa k týmto cieľom pridať a pomôcť 
naplniť niektoré z nich. Takáto vízia 
nám však chýba. Zamyslel sa niekto, 
aké chceme mať vlastne Slovensko v 
roku 2030? A to sa netýka len SDGs, 
ale aj celkového fungovania štátu. Týka 
sa to toho, či tu chceme mať Slovensko 
vzdelané, čo budú robiť tie desaťtisíce 
robotníkov, keď budú v automobilkách 
robiť namiesto ľudí roboty, aké bude 
naše postavenie v Európe a vo svete. 
Znamená to, že už teraz musíme deti 
začať vzdelávať inak, keďže o 10-15 
rokov tu už aktuálne pracovné miesta 
nebudú. Myslím si teda, že ak štát, na-
prieč politickým spektrom, aj v spolu-
práci s ďalšími relevantnými partnermi 
ako biznis, mimovládky a občianska 
spoločnosť, spoločne vytvoria víziu, za 
ktorou pôjdu, má reálny potenciál stať 
sa skutočnosťou.

  Si riaditeľom bussiness leaders 
Fóra (blF). k akému typu rozvoja 
vedú našu krajinu lídri v biznise na 
Slovensku?

Každá z firiem má svoje priority a snaží 
sa ich nejakým spôsobom presadzovať. 
Tie priority nemusia byť vždy nalinkova-
né od materských firiem zo zahraničia. 
Firmy často dávajú svojim lokálnym 
pobočkám úlohy, aby niečo v oblasti 
zodpovedného podnikania robili. Tým, 
že každá z krajín, v ktorej pôsobia, má 
iné problémy, sa firmy snažia riešiť 
problémy konkrétnych krajín. Teda, ak 
niekde zlyháva zdravotníctvo, alebo 
je nedostatok zdravotných pomôcok, 
firmy investujú do nákupu zdravotných 
pomôcok, alebo nakupujú inkubátory 
pre nemocnice. To sú ale veci, ktoré na-
príklad v iných krajinách nemusia riešiť. 
Firmy veľmi často reagujú na to, aké sú 
aktuálne problémy spoločnosti. Či už 
je to korupcia, zlý systém vzdelávania a 
tak ďalej. 

  v akom stave je v súčasnosti,  
z pohľadu medzinárodných biznis 
sietí, naša planéta?
Určite nie je v stave, ktorý je udržateľ-
ný. Myslím si, naozaj úprimne, že ľudia 
často vnímajú firmy ako entity bez 
zamestnancov. Ale vo firmách pracujú 
ľudia, ktorí niekde žijú a určite nech-
cú, aby prostredie, v ktorom žijú, bolo 
znečistené. Na druhej strane je tu tlak 
od majiteľov a akcionárov, aby firmy 
prinášali dobré finančné výsledky. Na 
príklade mnohých firiem ale vidíme, 
že sa to dá skĺbiť tak, aby firma bola 
udržateľná, mala spokojných zamest-
nancov, bola atraktívnym zamestnáva-
teľom a snažila sa minimalizovať svoj 
dopad na životné prostredie. Napríklad 
Greenpeace vyhlásil Apple za jednu z 
najzelenších technologických firiem na 
svete. V Apple však nezaspali a vyhlásili, 
že si chcú vytvoriť obehový cyklus ma-
teriálov vo svojich produktoch. A teda, 
že nebudú už využívať externé suroviny, 
ktorých je obmedzené množstvo. Budú 
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očami 
rozvoj

  Pracujete ako rozvojový diplo-
mat v Moldavsku. vedeli by ste nám 
priblížiť, čo je vlastne náplňou práce 
rozvojového diplomata?

Úlohou rozvojového diplomata je 
usmerňovanie a dohľad nad celým 
projektovým cyklom všetkých využíva-
ných nástrojov rozvojovej spoluprá-
ce. Vo fáze programovania je mojou 
úlohou získať informácie o rozvojo-
vých potrebách krajiny a možných 
spôsoboch ich riešenia. Zahŕňa to 
komunikáciu s miestnymi aktérmi 
(štátna správa, miestna samosprá-
va, občianska spoločnosť), ale aj so 
zahraničnými rozvojovými partnermi 
– práve koordinácia s inými donormi 
je veľmi dôležitá. Pri identifikovaní a 
formulovaní projektov sa sústreďu-
jem najmä na spájanie slovenských 
a moldavských projektových partne-
rov a prípadne na ich usmernenie z 
hľadiska zamerania projektov. Počas 
realizácie projektov je mojou úlohou 
hlavne ich monitoring. Snažím sa mať 
s projektovými partnermi otvorenú a 
konštruktívnu komunikáciu (nebyť len 
„kontrolórom“), pretože úspešný pro-
jekt je naším spoločným záujmom. 

  Čo sa rozvoja týka, ako je na tom 
Moldavsko?
Moldavsko má nelichotivý prívlastok 
najchudobnejšia krajina Európy. Je to 
dôsledok toho, že počas posledných 
približne 25 rokov sa tu nepodarilo 
úspešne realizovať proces transformá-
cie. Ekonomika nie je dostatočne kon-
kurencieschopná, kľúčovým sektorom 
zostáva naďalej poľnohospodárstvo. 
Jedným z najväčších problémov je 
emigrácia. Množstvo Moldavčanov od-
chádza za prácou do zahraničia, čo so 
sebou prináša nadväzujúce negatívne 
sociálne dôsledky. Infraštruktúra je stá-
le na nedostatočnej úrovni. Napríklad, 
čo sa týka oblasti vody a sanitácie, ktorá 
je prioritnou témou rozvojovej spolu-
práce SR s Moldavskom, zásobovanie 
pitnou vodou a kanalizácia vo vidiec-
kych oblastiach často úplne absentujú. 
Krajina má tiež problém so starými 
environmentálnymi záťažami, pôda 
je znečistená z minulosti nadmerným 
používaním pesticídov, ropnými látkami, 
sú tu staré skládky nebezpečného od-
padu a podobne. S pomocou množstva 
zahraničných rozvojových donorov, 
predovšetkým EÚ, s ktorou Moldavsko 
uzavrelo asociačnú dohodu, sa situácia 
v rôznych oblastiach postupne zlepšuje.

  ako by ste opísali prepojenosť 
Slovenska a Moldavska, čo nás spája 
a čo naopak rozdeľuje?
Krajiny sú si podobné rozlohou  
i počtom obyvateľov, Moldavsko je  
o čosi menšie (asi dve tretiny rozlohy 
SR a 3,5 mil. obyvateľov). Moldavsko 
i Slovensko boli v období socializmu 
súčasťou väčších štátnych celkov. Obe 
krajiny sa, už ako nezávislé, ocitli na 
začiatku 90. rokov 20. storočia pred 
výzvou v podobe potreby realizácie 
množstva reforiem v súvislosti so 
zmenou politického, spoločenského 
a hospodárskeho systému. Kým na 
Slovensku sa tieto zmeny podarilo 
realizovať úspešne, Moldavsko až také 
úspešné nebolo. Mnoho Slovákov si 
neuvedomuje, že Slovensko je vyspe-
lou krajinou a poukazujú na množstvo 
problémov, ktoré sa nám dlhodobo 
nedarí riešiť. Iste, na Slovensku máme 
stále veľa problémov, ale už len 
skutočnosť, že z transformujúcej sa 
krajiny sme sa počas pomerne krátkej 
doby stali poskytovateľom rozvojovej 
pomoci, je určite úspechom. Mimo-
chodom, toto ma privádza k ďalšej 
podobnosti – aj Slováci aj Moldavča-
nia majú tendenciu sťažovať sa na zlú 
situáciu a byť skôr skeptickí. Moldav-

čania však majú dôvodov k takémuto 
postoju rozhodne viac.

  Myslíte si, že rozvojová pomoc  
v dlhodobom horizonte zmenila veci 
v Moldavsku k lepšiemu?

Rozhodne áno. Vďaka rozvojovej po-
moci majú Moldavčania lepšie cesty, 
prístup k pitnej vode vo viacerých 
mestách, lepšie vybavené nemocnice, 
množstvo zrekonštruovaných škôl 
a škôlok, kvalitnejšie vybavenie pre 
hasičov, zrekonštruované zavlažovacie 
systémy, zlepšuje sa energetická efek-
tívnosť a takto by sa dalo pokračovať. 
Rozvojová pomoc má pre Moldavsko 
určite pozitívny efekt, no spomína-
né prínosy neplatia plošne pre celú 
krajinu. Na komplexnú modernizáciu 
krajiny vonkajšia rozvojová pomoc 
nestačí. Vnútorný rozvojový potenciál 
krajiny sa zatiaľ nepodarilo dostatoč-
ne naštartovať. Rozvojová pomoc, 
ktorá je v prípade Moldavska objemo-
vo skutočne významná, však prináša 
aj negatíva. Krajina je prijímateľom 
rozvojovej pomoci už pomerne dlho a 
miestni aktéri to už akosi považujú za 
samozrejmosť. Toto však v mnohých 
prípadoch deformuje snahu pomôcť 
si vlastnými silami, ktorá by mala byť 
prirodzená. 

  Prečo je podľa vás, aj napriek 
rozvojovej pomoci, stále veľa ľudí na 
pokraji chudoby?

Rozvojová pomoc sama o sebe nemô-
že zabezpečiť blahobyt pre obyvate-
ľov. Krajina musí byť schopná vytvoriť 
si podmienky na trvalo udržateľný 
rozvoj do určitej miery sama. Existujú 
sektory, v ktorých môže byť rozvojová 
pomoc mimoriadne úspešná a krajine 
tým poskytne predpoklady pre ďalší 
rozvoj, napríklad infraštruktúrne pro-
jekty v oblasti zdravotníctva, školstva, 
zásobovania vodou, dopravy atď. Sú 
však oblasti, ako boj proti korupcii, 
zlepšovanie podnikateľského pros-
tredia, reforma súdnictva a podobne, 
ktoré závisia predovšetkým od snahy 
prichádzajúcej zvnútra. V Moldav-
sku neboli reformy práve v takýchto 
oblastiach doteraz úspešné a z toho 
vyplývajú významné socio-ekonomic-
ké problémy, minimálne zahraničné 
investície, odchod obyvateľstva v 
produktívnom veku do zahraničia, mi-
moriadne nerovnomerné rozdelenie 
bohatstva v spoločnosti a podobne.

  Existuje podľa vás aj iná forma, 
akou by sme v rámci Slovenska  
vedeli pozitívne ovplyvniť to, ako  
sa v Moldavsku žije?
Moldavsko je prioritnou krajinou pre 
rozvojovú spoluprácu SR a tomu by 
mali zodpovedať opatrenia týkajúce 
sa Moldavska aj v iných rezortoch, 
nielen v rezorte zahraničných vecí. 
Jedným z kľúčových sektorov pre 
Moldavsko je poľnohospodárstvo. 
Tu existuje priestor pre uľahčenie 
uplatnenia sa moldavských poľnohos-
podárskych produktov na našom trhu 
napríklad pri zvyšovaní dovozných 
kvót pre Moldavsko. Prípadne slo-
venské podniky pôsobiace v oblasti 
poľnohospodárskych technológií 
môžu nájsť uplatnenie v Moldavsku a 
pomôcť tak zmodernizovať tento sek-
tor. Jedným z cieľov našej rozvojovej 
spolupráce s Moldavskom je pomôcť 
krajine prostredníctvom zdieľania 
transformačných skúseností. Tu je po-
trebná väčšia otvorenosť a angažova-
nosť slovenských verejných subjektov 
smerom k spolupráci s moldavskými 
partnermi. 

  Práve Ciele udržateľného rozvoja 
(SdGs) by mohli byť spoločným meno-
vateľom všetkých štátov pre zosúla-
ďovanie ich vnútorných a vonkajších 
politík v prospech nie len národnej, 
ale aj globálnej prosperity a udržateľ-
nosti. ako vnímate SdGs vy?
SDGs sú akýmsi záväzkom tejto doby, 
našej generácie, k vytvoreniu lepšieho 
sveta, ktorého kvalita bude udržateľná 
aj pre nasledujúce generácie. Oce-
ňujem hlavne ich environmentálny 
aspekt, bez uplatňovania ktorého nie 
možné dosiahnuť reálnu globálnu 
udržateľnosť rozvoja ani v sociálnej 
a ekonomickej oblasti. Dôležité je, že 
SDGs sa týkajú a mali by byť uplatňo-
vané vo všetkých krajinách, nie len v 
rozvojových. V tomto smere je kľúčo-
vým vzdelávanie a zvyšovanie povedo-
mia o význame SDGs. Len uvedomelá 
spoločnosť môže vytvárať pozitívny 
tlak na uplatňovanie SDGs vo vzťahu k 
svojim voleným zástupcom. 

  do akej miery sú SdGs napĺňané v 
Moldavsku?
Moldavsko ustanovilo v júli 2016 
Národnú radu pre trvalo udržateľný 
rozvoj, ktorej úlohou je koordinácia 
implementácie Agendy 2030. Súčas-
ťou tejto rady sú rezortní ministri, rek-
tori vysokých škôl, vedúci vybraných 

národných agentúr, predstavitelia 
občianskej spoločnosti, ako aj zástup-
covia OSN a jej agentúr pôsobiacich  
v Moldavsku. V marci 2017 bola publi-
kovaná rozsiahla štúdia OSN  
o Moldavsku, ktorá hodnotí priprave-
nosť krajiny na implementáciu Agendy 
2030. Štúdia konštatuje, že  
vo všeobecnosti sú národné politiky 
len čiastočne zosúladené s SDGs  
a jedna tretina SDGs nie je v národ-
ných stratégiách zahrnutá vôbec. 

  ako je na tom Moldavsko s imple-
mentáciou SdGs oproti Slovensku?

Obe krajiny sú v procese prípravy na 
reálnu implementáciu Agendy 2030. 
Najvýznamnejší rozdiel spočíva v tom, 
že SR má rozšírenú zodpovednosť. 
Okrem implementácie Agendy 2030 
na Slovensku stojíme zároveň pred 
výzvou zohľadnenia SDGs aj v rámci 
našej zahraničnej rozvojovej spolu-
práce. 

  do akej miery je téma udržateľné-
ho rozvoja rozšírená v moldavských 
samosprávach a medzi jednotlivcami?

Moldavské samosprávy sú nútené 
riešiť každodenné existenčné problé-
my, ktoré sú spojené predovšetkým s 
nedostatkom financií na výkon svojich 
funkcií. Ak ide o akýkoľvek rozvoj v 
obciach, väčšinou je spojený so za-
hraničnou rozvojovou pomocou alebo 
skromnejšími štátnymi rozvojovými 
fondmi. V takomto prostredí nie je 
možné mať ilúzie o uplatňovaní SDGs. 
Pozitívom je postupné uplatňovanie 
environmentálne orientovanej legis-
latívy (napr. čistenie odpadových vôd, 
komunálne odpadové hospodárstvo), 
ktorá je prijímaná v súvislosti s uplat-
ňovaním asociačnej dohody s EÚ. 
Práve environmentálne povedomie  
je na veľmi nízkej úrovni, čo je charak-
teristické pre väčšinu krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu.

  Majú teda podľa vás SdGs poten-
ciál prepojiť udržateľný rozvoj na 
medzinárodnej, národnej a lokálnej 
úrovni?

Áno majú, ale len v prípade, že budú 
prijaté celospoločensky. Podmienkou 
tohto je zvýšenie povedomia o ich výz-
name prostredníctvom informovania 
a vzdelávania.

PETEr TOMášEk  
rozvojový diplomat SR,  
Veľvyslanectvo SR v Kišiňove
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Potrebujeme väčšiu otvo-
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zapojených partnerov.
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  aaron, ty si američan. ako si sa 
dostal na Slovensku k práci v oblasti 
čistej energie?

Prišiel som na Slovensko, aby som 
mohol byť so svojou ženou. Potom 
som si našiel prácu v Greenway. Hľadali 
niekoho, kto bude zastrešovať globálny 
marketing a komunikáciu a vybrali mňa.

  kde by si chcel vidieť Slovensko 
v roku 2030 v zmysle práce, ktorú 
vykonávaš?

V roku 2030 by som rád videl Sloven-
sko značne energeticky nezávislejšie, 
špeciálne v oblasti nefosílnej energie. 
Chcel by som vidieť menej uhoľných 
elektrární v porovnaní so súčasným 
stavom a omnoho viac elektromobilov 
spolu s nabíjacou infraštruktúrou. Je 
to síce ambiciózne, ale bolo by úžasné 
mať na Slovensku do roku 2030 spo-
medzi všetkých vozidiel 50 % elektric-
kých. Zaiste by dovtedy nemala byť 
prekážkou infraštruktúra. Elektrické 
vozidlá môžu byť významným pros-
triedkom na integráciu obnoviteľnej 
energie do našich sietí.

  aké by mali byť priority Slovenska, 
na ktoré by sa naša krajina mala za-
merať? v ktorých oblastiach je Sloven-
sko silné a malo by na nich budovať 
a na druhej strane, kde sú naše slabé 
stránky?

Slovensko je dobré v rýchlom nasledo-
vaní a adaptovaní si praktík iných kra-
jín. Avšak, ako najväčší automobilový 
vývozca na obyvateľa na svete, by malo 

byť lídrom aj v elektromobilite, tým 
však nie je. Slovensko by si malo vybrať 
jednu oblasť, možno umožniť v jednom 
regióne autonómne riadenie, ktoré by 
slúžilo ako skúšobné miesto pre celý 
svet, a zamerať sa na vedenie tejto 
oblasti s tlakom na priemysel. Toto  
by prilákalo aj mnoho podnikateľov  
a turistov. Slabou stránkou je vnímanie 
elektrických vozidiel verejnosťou, ako 
aj kvality a znečistenia ovzdušia.

  ako vnímaš dnešný svet v zmysle 
udržateľného rozvoja?

To je naozaj  rozsiahla otázka. V nie-
ktorých smeroch robíme pokroky, ale  
v iných sa vraciame späť. A je to rôzne 
v rôznych častiach sveta. Zlepšujeme 

systémy dopravy, vytvárame nové a ze-
lenšie systémy dopravy a posilňujeme 
životaschopnosť spoločnosti, pričom 
v iných častiach sveta sa infraštruktú-
ra zhoršuje a nerovnosti rastú, popri 
tom, ako sa bohatstvo nerovnomerne 
koncentruje.

  ako môžeme aj my dnes prispieť k 
rovnoprávnejšiemu a spravodlivejšie-
mu svetu?

Mnohými cestami. Niektoré sú usku-
točniteľné už dnes a iné si vyžadujú 
väčšie systémové zmeny. Ako jednotliv-
ci môžeme zabezpečovať, aby benefity 
a bohatstvo, ktorými spoločnosť dis-
ponuje, boli zdieľané a prerozdelené 
aspoň trochu spravodlivejšie. Môžeme 
zaobchádzať s ľuďmi okolo nás s úc-
tou, predovšetkým s ľuďmi iných po-
hlaví, rás a náboženstiev. A môžeme sa 
tiež snažiť znížiť škodlivé vplyvy nášho 
životného štýlu na našu planétu. V máji 
sa konala kampaň Do práce na bicykli, 
ktorá ľudí z celého sveta povzbudzova-
la, aby používali bicykle, nechali svoje 
autá doma a cestovali bez emisií. Je 
to dobré aj pre naše fyzické zdravie. 
Môžeme tiež recyklovať. Používať opä-
tovne jednu fľašku na vodu namiesto 
kupovania stále nových. V zmysle 
fosílnych palív a energie sa môžeme 
viac zaujímať o to, odkiaľ naša ropa 
a energia pochádza. Získavanie ropy 
je deštruktívny proces s dopadmi na 
životné prostredie a mnohokrát aj ľudí 
žijúcich v oblastiach s ropnými vrtmi. 
Stačí sa pozrieť na deltu rieky Niger. 
Byť energeticky nezávislí a mať energiu 
z trvalo udržateľných zdrojov môže byť 
významným krokom vpred.

aarON FiSHbONE
riaditeľ komunikácie  
pre strednú a východnú Európu,  
Greenway Infrastructure

  Aaron Fishborne 
      Autor: archív Aarona Fishbona

Aj biznis dokáže hrať veľkú rolu – podporovaním projektov, pre-
tláčaním priorít a samozrejme, používaním rozvojových techno-
lógií v rozvojových krajinách a zamestnávaním ľudí v menej roz-
vinutých krajinách. Biznis tiež zastáva hodnoty a môže povedať, 
čo je vo svete dôležité.

Spolupráca 
má veľkú 

silu

  ako vnímaš rozvojovú spoluprácu? 
Môže vyvolať akési globálne hnu-
tie, aby sa svet stal spravodlivejším 
miestom?

Áno, a nevyvolala už? Nie sú MDGs (Mi-
léniové rozvojové ciele) a teraz SDGs 
(Ciele udržateľného rozvoja) takýmto 
príkladom? Rozvojová spolupráca je 
dôležitá, pretože prepája rôzne časti 
sveta a pomáha ľuďom uvedomiť si, 
ako veci fungujú v iných krajinách. 
Napomáha tiež vytváraniu spoločných 
aktivít na pomoc ľuďom v častiach 
sveta s väčšou núdzou. Akokoľvek nad 
tým uvažujeme, celé by to malo byť 
vedené ľuďmi, ktorým sa pomáha, nie 
len pretláčanie ideí iných zvonka.

  ak sa pozrieme zo širšieho uhla 
pohľadu, akú úlohu hrá biznis sektor 
v globálnej rozvojovej spolupráci?

Globálna rozvojová spolupráca je zvy-
čajne vedená občanmi alebo vládami. 

Ale aj biznis dokáže hrať veľkú rolu 
– podporovaním projektov, pretláča-
ním priorít a samozrejme, používaním 
rozvojových technológií v rozvojových 
krajinách a zamestnávaním ľudí v me-
nej rozvinutých krajinách. Biznis tiež 
zastáva hodnoty a môže povedať, čo je 
vo svete dôležité.

  Má nejakú úlohu v oblasti čistej 
energie aj OSN?

UN Habitat (program OSN pre ľudské 
sídla) často vyhľadáva riešenia čistej 
mobility ľudí. Taktiež aj Medzinárodná 
agentúra pre energiu (IEA) a Medzi-
národná agentúra pre obnoviteľné 
zdroje energie (IRENA) sú hodnotným 
zdrojom informácií a analýz v oblasti 
čistej energie.

  aká je úloha EÚ v zmysle udržateľ-
ného rozvoja? Prináša tento európsky 
projekt globálny úžitok a dokáže z 

neho pri svojej práci ťažiť aj spoloč-
nosť GreenWay, kde pracuješ?

Európska komisia je cez Generálne ria-
diteľstvá pre mobilitu a dopravu a pre 
energiu veľmi dôležitým a vplyvným 
hráčom na poli udržateľného rozvoja, 
špeciálne v oblasti dopravy. Financuje 
významné množstvo sietí elektrona-
bíjacích staníc, vrátane siete, ktorú 
sme postavili na Slovensku, ako aj tej, 
ktorú aktuálne staviame v Poľsku. V 
tomto vidí EK dôležitosť na urýchlenie 
rôznych ďalších druhov udržateľ-
ných aktivít menšími organizáciami a 
firmami a investuje do infraštruktúry 
pre všetkých. Bez EÚ a jej investícií by 
trvalo omnoho viac rokov, aby sa prie-
mysel rozvinul do súčasnej podoby.

  Ty si priamo zapojený do vytvá-
rania udržateľných riešení pre našu 
budúcnosť. vidíš mestské samosprá-
vy a jednotlivcov, ktorí v nich žijú, ako 
svoje cieľové skupiny?

Určite áno. Samosprávy sú kľúčovým 
hráčom v zmysle povolení, regulovaní 
a autorizovaní elektrických vozidiel, in-
fraštruktúry nabíjacích sietí a distribu-
ovaní energetických systémov. Taktiež 
prispievajú svojimi aktivitami  
k ovplyvňovaniu správania ľudí a 
rozvoja, takže s nimi spolupracujeme, 
aby elektromobilita získala väčšiu 
podporu. Taktiež ľudia, ktorí v nich žijú, 
sú našimi koncovými spotrebiteľmi, šo-
férmi elektrických vozidiel, ľudia, ktorí 
využívajú nabíjacie stanice a ľudia, 
ktorí majú záujem vytvárať povedomie 
a aktivity na promovanie čistejšej a 
zdravšej planéty. Takže áno, oni sú 
určite našimi cieľovými skupinami.

  aký je tvoj názor na Ciele udrža-
teľného rozvoja? Môžeme ich chápať 
ako určité body zázemia pre biznis, 
neziskový sektor a štáty?

Áno, samozrejme, ale veľmi široké. 
Najsilnejší spoločný bod je buď zdieľa-
ná geografická poloha alebo zdieľaná 
téma či cieľ. Takže, ak biznis, neziskové 
organizácie a štáty pracujú spoločne 
na rovnakých cieľoch, má to veľkú silu.

ROZHOVOR
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Keď sme sa v Petržalke pustili do práce, 
mysleli sme, že robíme komunitnú zá-
hradku. Veľmi rýchlo sme však pochopili, 
že sa jedná o niečo iné. Začali sme sebe 
aj susedom vytvárať priestor na to, aby 
sme sa navzájom spoznali. A to nielen 
formálne, ale aj reálne, pri čine. Pri 
polievaní, sadení, hnojení či prekopávaní 
pôdy. A v konečnom dôsledku, ak sa po-
šťastí, tak do budúcna aj pri zbere úrody, 
vychutnávaní si dobre vykonanej práce 
a ďalších aktivitách, relevantných hlavne 
pre toto petržalské sídlisko.
Ak je gessayovská komunitná skúsenosť 
aspoň trochu odrazom toho, aké pro-
duktívne vzťahy môžu ľudia na lokálnej 
úrovni v rámci komunít, susedstiev či 
samospráv nadväzovať, je možné argu-

mentovať, že do tejto úrovne “politiky”  
sa oplatí investovať prioritne. A to nie len 
finančne, ale aj čo sa týka trpezlivosti.  
S gessayovskou susedskou iniciatí-
vou túto trpezlivosť majú či už okolité 
vzdelávacie zariadenia, tak aj Miestny 
úrad Petržalka a okolití súkromníci, ktorí 
pomáhajú záhradu zavlažovať. Záhrada 
vzniká vo verejnom priestore. Pred-
poklad, že by sa oň mal starať len štát, 
respektíve miestny úrad, vyzerá byť za-
staralý. Verejný priestor vlastní v prvom 
rade verejnosť. Tak prečo jej ho nedať 
do rúk? Totiž v konečnom dôsledku sú 
lokálne iniciatívy ako GESSAYOVA dôka-
zom toho, že ľudia majú ozaj na viac, ako 
si dovolia o sebe pripustiť. A to hlavne 
vtedy, keď sa rozhodnú spolupracovať. 

Naše mestá sú dnes skôr veľkými 
parkoviskami, čo nie je prostredie, v 
ktorom sa cítime šťastne. Nepríjemné 
je množstvo exhalátov, hluku a rovnako 
to, že naše spoločné verejné priestran-
stvá sú preplnené plechmi áut a chýba 
živá zeleň. Vďaka rozvoju nemotorovej 
dopravy bude život v mestách zdravší, 
bude menej nových alergií a možno i 
astmatikov. Sme radi, keď sa môžeme v 
meste pohybovať bezpečnejšie, hlavne 
kvôli deťom a starším obyvateľom. Jed-
noducho, lepší život pre nás všetkých. 
Ukážme spoločne, že sa to dá aj na 
Slovensku.

V Kežmarku sme na jeseň 2016 spustili 
prevádzku zdieľaných bicyklov pod 
názvom Žlté bicykle. Je to komunitný 
systém, v ktorom máme 20 bicyklov,  
14 stojanov, tento mesiac pridáme ďalšie 
dva a na zdieľanie používame webovú 
aplikáciu. V najbližšej dobe chystáme 
novinky do systému, na čo sa tešíme. 

Pravidelne pre verejnosť organizujeme 
cyklojazdy mestom a ďalšie aktivity 
na popularizáciu cyklodopravy. Sú 
výbornou príležitosťou na stretnutie 
sa ľudí podporujúcich zmeny v dopra-
ve a ochotných pre pozitívne zmeny 
v spoločnosti čosi urobiť. Na týchto 
podujatiach a aj pomocou dotazníkov 
zisťujeme názory verejnosti na dopravu. 
Prevádzkujeme aj verejnú cyklodielňu, 
kde si ľudia môžu opraviť svoj bicykel.

Zapájame sa aj ako poradcovia do prí-
pravy projektov v meste, v čom vidíme 
veľký význam. Takto mesto zaobstará 
rozumné cyklostojany, vhodne navrhne 
riešenie cyklo infraštruktúry. Je lepší 
žiaden stojan ako zlý stojan, lebo ten 
nefunguje a nový ho nenahradí.  Takto 
chceme radiť viacerým mestám po 
Slovensku, pokojne sa na nás obráťte 
na ahoj@zltebicykle.sk. 

Počas humanitárnej misie v Chorvátsku 
pomáhala ADRA Slovensko v Tranzitnom 
centre pre utečencov v blízkosti mesta 
Slavonski Brod približne 280 ľuďom na 
úteku denne. Do pomoci sa zapojilo 50 
dobrovoľníkov zo SR, ČR aj Chorvátska. 
Začiatkom marca 2016 sme rýchlo zarea-
govali na meniacu sa situáciu a presunuli 
misiu do Grécka. Tam do 7-členného 
tímu terénnych pracovníkov a tlmočníkov 
pribudla psychologička a neskôr sme sa 

zamerali na oblasť hygieny a zdravia – 
distribúciu hygienických balíčkov a osvetu 
pre sýrske rodiny s deťmi v troch uteče-
neckých táboroch: Liti–Derveni, Kalochori 
a Oreokastro (90 % rodiny s deťmi).
Nekonečné čakanie na azylové pohovory 
v nehostinných podmienkach uteče-
neckých táborov je pre sýrske rodiny s 
deťmi fyzicky aj psychicky náročné. Život 
v stanoch, bez teplej vody, súkromia či 
poriadnej stravy, ale najmä bez zmyslu-
plnej činnosti je dobrým základom pre 
depresie. Na jeseň sme preto v táboroch 
začali rozvíjať komunitnú aktivitu – šitie a Petržalská susedská 

záhrada vyrastá bez plotov

“To vám Bez PloTov zni-
čiA. UkrAdnú. rozkoPú. 
Tie rAsTlinky v PeTrŽAlskej 
Pôde nevyrAsTú. ĽUdiA A 
PeTrŽAlkA sú UŽ rAz TAkí. 
ignorAnTi. nezAUjímA ich 
nič, len vlAsTné BlAho. 
Ale moŽno, Ak TAm Ten 
PloT neBUde, To ĽUdiA 
BUdú AkcePTovAť. čo sA 
mňA TýkA, UrčiTe vás v Tej-
To AkTiviTe PodPorím.”

Bicykel je výBorná doPrAvná 
voĽBA nA krATšie vzdiAlenosTi 
do 5 kilomeTrov. väčšinA doPrA-
vy v mesTách PATrí Práve do TejTo 
kATegórie A v keŽmArkU moŽno 
väčšie vzdiAlenosTi Ani nemáme. 
výhodoU BicyklA, Ako do-
PrAvného ProsTriedkU, je hlAvne 
jeho rýchlosť. svoj čAs máTe 
Plne Pod konTroloU, doPrAvné 
záPchy vás UŽ nezAsTAviA A zA-
PArkUjeTe PriAmo Pred školoU, 
PrácoU, oBchodom. PriTom je To 
ekonomicky, ekologicky i zdrA-
viU ProsPešné. doPrAvné Pros-
Triedky je doBré sTriedAť PodĽA 
ich výhod A Bicykel je v mesTe 
znAmeniTá voĽBA.

Viac o susedskej iniciatíve  
GESSAYOVA nájdete na 

https://gessayova.wordpress.com/.

AdrA slovensko je humanitárna  
a rozvojová organizácia. 

Viac na www.adra.sk.

Aj takto vyzerali, v skratke, výpovede 
susedov z petržalského sídliska na Ges-
sayovej. Keď sme o susedskej iniciatíve 
uvažovali a pýtali sa ľudí, ako ju zrealizo-
vať, vyššie popísané zachytáva podstatu 
ich odpovedí. Zdalo sa nám, že ľudia, 
vrátane nás, vo svojej vlastnej izolácii 
svojim susedom nedôverujú. Napokon 
nás však všetci individuálne podporili. 

adra  
SlOvENSkO

štrikovanie, ktorá mala primárne navrátiť 
ľuďom na úteku sebavedomie, aby sa 
cítili užitoční, pomohla im vyplniť voľný 
čas a v neposlednom rade sa mohli na-
učiť nové zručnosti a vyrobiť si potrebné 
oblečenie na zimu. Do táborov sme za-
kúpili šijacie stroje, ktoré sme umiestnili v 
komunitnom centre a sprístupnili každý 
deň v určitých hodinách. Šitie, opravy či 
prešívanie oblečenia na menšie veľkosti, 
si obľúbili najmä muži, keďže je medzi 
nimi veľa krajčírov. Deky, ktoré dostali, si 
prešili na pyžamá. Nástroje na štrikova-
nie a farebné vlny zaujali viac ženy, ktoré 
zrazu po celom tábore sedeli na zemi a 
len tak z hlavy, popamäti, vytvárali krásne 
vzory na nových svetríkoch, čiapkach 
aj šatočkách pre deti a učili štrikovať 
aj svoje dcéry. Tieto aktivity sa pre ľudí 
na úteku stali doslova hitom, témou 
rozhovorov aj účinnou každodennou te-
rapiou. Do zbierky vlny a látok, ktorú sme 
koncom roka vyhlásili na Slovensku sa 
zapojilo vyše 200 ľudí a do táborov sme 
vďaka našim dobrovoľníkom odviezli plné 
auto materiálu, z ktorého si tieto rodiny 
s nadšením vyrobili zimné oblečenie na 
mieru. Sme radi, že sme našli spôsob, 
ako ľudí na úteku zapojiť do zmyslupl-
nej činnosti a zároveň ukázať ľuďom na 
Slovensku, že sú to ľudia ako my.

štrikovanie a šitie 
ako terapia pre ľudí 
na úteku

článok

článok

článok

Cyklodoprava 
je udržateľný 
spôsob mobility 
a preto sa  
o ňu snažíme

žlté bicykle v akcii v Kežmarku   
      Autor: archív Žltých bicyklov   

Susedská záhrada v Petržalke      
Autor: archív Iniciatívy Gessayova

Výsledky štrikovania potešia aj 
najmenších   Autor: archív ADRA
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  Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Platforma Mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO) združuje 26 organizácií (21 riadnych členov a 5 pozorovateľov),  
ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na Slovensku. 
Zastupuje ich pri rokovaniach so štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci a globálnych 
súvislostiach na verejnosti.

riadni členovia:
   adra – adventistická agentú-

ra pre pomoc a rozvoj  
web: www.adra.sk 

   C.a.r.d.O.  
web: www.cardo-eu.net 

   Centrum environmentálnej  
a etickej výchovy Živica  
web: www.zivica.sk 

   Centrum pre európsku 
politiku  
web: www.cep.sk 

   Človek v ohrození  
web: www.clovekvohrozeni.sk 

   erko – Hnutie kresťanských  
spoločenstiev detí  
web: www.erko.sk 

   Evanjelická diakonia ECav  
na Slovensku  
web: www.diakonia.sk 

   GlEN Slovakia  
web: www.glen-slovakia.org 

   Magna deti v núdzi  
web: www.magna.sk 

   Nadácia Habitat for Humanity 
international   
web: www.habitateurope.org 

   Nadácia integra  
web: www.integra.sk 

   Nadácia Pontis  
web: www.nadaciapontis.sk 

   NiSPacee  
web: www.nispa.org 

   PdCS  
web: www.pdcs.sk

   SaviO  
web: www.savio.sk 

   Slovenská humanitná rada  
web: www.shr.sk 

   Slovenská katolícka charita  
web: www.charita.sk 

   Slovenské centrum pre komu-
nikáciu a rozvoj 
web: www.sccd-sk.org

   Slovenský Červený kríž  
web:www.redcross.sk 

   výskumné centrum Sloven-
skej spoločnosti pre zahraničnú 
politiku 
web: www.sfpa.sk 

   vysoká škola zdravotníctva  
a sociálnej práce sv. alžbety 
web: www.vssvalzbety.sk 

Pozorovatelia:
   academia istropolitana Nova  

web: www.ainova.sk 

   aiESEC Slovensko  
www.aiesec.sk 

   karpatská nadácia 
web: http://karpatskanadacia.sk

   Nadácia Milana šimečku  
web: www.nadaciamilanasimecku.sk 

   Slovenský výbor pre uNiCEF 
web: www.unicef.sk

Osoby alebo organizácie, ktoré majú záujem o témy zahraničnej rozvojovej spolupráce  
a humanitárnej pomoci, zároveň však nespĺňajú kritériá členstva v Platforme MVRO, sa môžu 
stať členmi Klubu priateľov Platformy MVRPO. Prihlásiť sa dá prostredníctvom formulára, ktorý je 
uverejnený v sekcii Klub priateľov:  
www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/klub-priatelov

Svet sa mení a je k nám oveľa bližšie ako kedysi. To, ako vyzerá, je výsledkom aj našich každodenných 
rozhodnutí. Žiadne veľké problémy totiž nevznikajú odrazu.  Niekedy stačí jedna malá vec, jedno 
správne rozhodnutie. My sme si vybrali žiť zodpovedne a začať od seba. Vyber si aj ty. Viac informácií  
o kampani VYBER SI nájdeš na 
www.mamnavyber.sk

vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, +421 2 20 44 52 55, 

info@mvro.sk, www.mvro.sk
Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Európsky rok 

rozvoja 2015: Médiá pre rozvoj“, ktorý je financovaný zo zdrojov 
Európskej komisie a SlovakAid. 

Za obsah nesie zodpovednosť Platforma MVRO,  
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