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Kapitoly tretia, štvrtá a piata ve mi podrobne 
spracúvajú da ové teórie týkajúce sa spravodlivos-
ti zdanenia, optimálnosti a neutrality zdanenia.

asto je možné stretnú  sa s názorom, že spra-
vodlivos  zdanenia nepatrí do ekonómie, že je 
to skôr otázka morálky. Prvá as  tretej kapitoly 
u ebnice to však vyvracia, pretože poukazuje na 
miesto spravodlivosti zdanenia v procese rozdele-
nia a znovurozdelenia vytvorenej hodnoty v eko-
nomike. Pomerne intenzívne sa v poslednom ob-
dobí „sklo uje“ aj termín sociálna spravodlivos .
Stotož ujem sa s autormi, že nikto nevie presne 
o to znamená, a preto je problematické s ou

nesúhlasi . Ve mi citlivo sa táto téma rozoberá 
práve v recenzovanej publikácii. Zoh adnením his-
torických názorov sa prepracúvame k všeobecne 
známemu záveru, že za spravodlivý sa považuje 
transferový – prerozde ovací da ový systém.

Teória optimálneho zdanenia má pod a auto-
rov tejto publikácie dve podoby – normatívnu 
a pozitívnu. Je to trochu nezvyklý poh ad na danú 
problematiku a možno ho považova  za originál-
ny. Vedúca autorského kolektívu hne  v úvodnom 
slove u ebnice upozor uje, že pri jej študovaní 
sa nadväzuje na vedomosti študentov z predchá-
dzajúcich odborných predmetov zaoberajúcich sa 
príbuznou problematikou. Je dôležité ma  penzum 
potrebných vedomostí, lebo pri pozitívnej teórii 
optimálneho zdanenia sa vychádza z teórie verejnej 
vo by. Pri normatívnej teórii optimálneho zdane-
nia sa samostatne rozoberá optimálne zdanenie 
príjmov a optimálne zdanenie spotreby, ako aj ich 
aplikácia na konkrétne modely.

Piata kapitola – Teórie neutrality zdanenia 
– v prevažnej miere uvádza itate a do problé-
mov neutrality zdanenia z medzinárodného po-
h adu, pri om sa vychádza z uplat ovania metód 
o zamedzení dvojitého zdanenia. Za pozornos  sto-
jí zhodnotenie a kritika klasického prístupu k neut-
ralite zdanenia v medzinárodnom zdanení.

Aplikácia da ových teórií v praxi, ktorá je 
obsahom poslednej šiestej kapitoly, je možná pro-
stredníctvom da ovej politiky. Da ová reforma 
je radikálny prejav da ovej politiky, ktorý môže 
vyústi  do nového da ového systému. Pri porov-
návaní výsledkov vä šiny da ových reforiem s te-
oretickými koncepciami nejde v zásade o radikálne 
zmeny, ale skôr iba o vä šie zmeny v niektorých 
da ových zákonoch, Slovenskú republiku z toho 
vynímajúc. Teoretické zmapovanie da ových re-
foriem je prínosom nielen pre túto publikáciu, ale 
môže by  prínosom aj pre prax. Zaujímavé je tiež 
spracovanie opodstatnenia sociálneho rozmeru vý-
nimiek v zdanení v súvislosti so spravodlivos ou
zdanenia. Konkrétna aplikácia na da ový systém 
Slovenskej republiky je dôkazom toho, že spra-
vodlivos  zdanenia, resp. jej objektívne posúdenie 
a merate nos  sú ve mi náro né, ba až nemožné.

Publikácia je napísaná preh adne, s logickým 
lenením i gradovaním nastolenej problematiky. 

Jej sú as ou je aj slovensko-anglický slovník, vec-
ný a menný register, o len umoc uje vysokú úro-
ve  vysokoškolskej u ebnice.

Erika Neubauerová
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Predkladaná publikácia vznikla zo spoluprá-
ce odborníkov troch univerzitných pracovísk –
Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Palac-
kého v Olomouci a Juho eskej univerzity v es-
kých Bud joviciach, ktorí zaujímavým spôsobom 
nadväzujú na práce výskumných pracovísk v bý-
valom eskoslovensku a terajších slovenských 
pracovísk. Pocit ur itej spolupatri nosti zostáva 
a tento moment treba oceni  aj v uvedenom autor-
skom kolektíve.

Základná myšlienka publikácie spo íva v uce-
lenom poh ade na ekonomickú a sociálnu geogra-
fiu. Autori si v nej stanovili cie  vytvori  dielo, 
ktoré by obsahovalo aktuálne poznatky vybraných 
pododborov tvoriacich kostru sociálno-ekonomic-
kej geografie. 

Text publikácie je rozdelený na desa  kapitol 
zaoberajúcich sa iastkovými disciplínami a vybra-
nými prierezovými témami v rámci sociálno-eko-
nomickej geografie. Štruktúra jednotlivých kapitol 
má do ur itej miery jednotné usporiadanie. Sú-
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as ou každej kapitoly je stru ná história a vývoj 
vednej disciplíny, vlastná podstata danej témy a zá-
ver, v ktorom sú ve mi stru ne vyjadrené aktuálne 
tendencie, trendy a pravdepodobný budúci vývoj. 
Zaujímavos ou publikácie je, že každá kapitola je 
prakticky samostatnou as ou, ktorú je možné štu-
dova  zvláš , ale pritom tieto samostatné kapitoly 
vytvárajú syntetický celok sociálno-ekonomickej 
geografie. Túto syntetickos , resp. postupnos , za-
bezpe ujú nasledujúce kapitoly.

Cie om prvej kapitoly Vývoj moderného geo-
grafického myslenia je priblíži  vývoj geografic-
kého myslenia v priebehu uplynulého storo ia pro-
stredníctvom množstva subdisciplín, škôl a smerov, 
ako aj poukázaním na zmeny používaných metód 
a techník v jednej zo základných geografických 
disciplín, a to sociálno-ekonomickej geografie.

Najrozsiahlejšia je druhá kapitola Geografia
obyvate stva, v ktorej sa autor venuje vzniku a vý-
voju tejto vednej disciplíny nielen vo svete, ale aj 
vzniku eskej geografie obyvate stva. Podstatná 
as  kapitoly je venovaná štruktúre obyvate stva

ako najvýznamnejšej charakteristiky demografie. 
Popula né odhady, projekcie a prognózy tvoria 
sú as  tzv. popula nej geopolitiky.

Preh ad významných konceptov vo výsku-
me sídelných systémov vyjadruje tretia kapitola
Geografia sídiel. Celá kapitola je venovaná dvom 
relatívne nezávislým subdisciplínam, a to vlastnej 
geografii sídiel a geografii mesta.

Štvrtá kapitola Geografia po nohospodárstva
sa zaoberá územnými problémami po nohospodár-
skej výroby a zákonitos ami jej vývoja.

Priemysel ako objekt štúdia je v centre pozor-
nosti mnohých vedných disciplín, ktoré možno 
rozdeli  do dvoch základných skupín. Do prvej 
skupiny patria najmä technické a z ve kej asti
i ekonomické vedy, ktoré sa zaoberajú predovšet-
kým vnútornými podmienenos ami priemyselnej 
výroby. Druhú skupinu tvoria vedy, ktoré študujú 
vzájomnú interakciu priemyslu a priestoru. V tejto 
skupine vied má geografia, konkrétne geografia 
priemyslu, svoje dôležité miesto. Otázkam vývoja 
vz ahu samotného priemyslu a priestoru sa venuje 
piata kapitola Geografia priemyslu.

Doprava má v sú asnom svete ve ký význam. 
Je oporou sú asných priestorových a funk ných
vz ahov dosahujúcich globálne rozmery. Šiesta 
kapitola Geografia dopravy je venovaná dopra-
ve ako iastkovej disciplíne sociálno-ekonomickej 

geo grafie, ktorá sa zaoberá pohybom nákladov, 
osôb a informácií, a to v širokom spolo enskom
a fyzicko-geografickom kontexte.

Siedma kapitola Geografia služieb je veno-
vaná základným princípom usporiadania služieb 
v priestore.

Geografia cestovného ruchu a rekreácie je jedna 
z najmladších disciplín geografie a má svoje ve-
decké za iatky v 30. rokoch 20. storo ia. Dôvody 
tak neskorého rozvoja sú v samotnom vzniku javu 
rekreácia a vo ný as. Hlavné teoretické koncepty, 
smery výskumu a otázky problémového zamerania 
geografie cestovného ruchu podáva ôsma kapitola 
s názvom Geografia cestovného ruchu.

Publikáciu uzatvárajú dve kapitoly, a to kapito-
la Environmentálne problémy sveta a kapitola Re-
gióny a regionalizácia. Posledná kapitola je veno-
vaná konceptu regiónu ako jednému zo základných 
konceptov v geografii, ktorý vychádza z charakteru 
najvšeobecnejšieho objektu štúdia geografie plané-
ty Zem. Región patrí medzi pôvodné geografické 
koncepty, neskoršie ho prebrali iné vedné odbory, 
napríklad regionálna veda, priestorová ekonómia i
priestorová sociológia.

Ako uvádzajú autori, publikácia je ur ená štu-
dentom vysokých škôl regionálneho, ekonomic-
kého a sociálneho zamerania, ale i širšej odbor-
nej verejnosti. Hoci autori obsiahlej publikácie si 
stanovili za cie  vytvori  dielo, ktoré by zh alo
aktuálne poznatky vybraných vedných pododbo-
rov tvoriacich kostru sociálno-geografických vied, 
neprekro ili tradi né paradigmatické prístupy zau-
žívané v geografii. Novšie paradigmy, ktoré sa ob-
javujú v tejto vedenej oblasti, prípadne príbuzných 
vedných disciplín, absentujú. K jej skvalitneniu 
by prispelo doplni  publikáciu o teórie najnovších 
prác z oblasti sociálno-ekonomickej geografie.

Zoznam literatúry je uvedený za každou kapito-
lou a môže slúži  ako informa ná základ a, i ke
práve najnovšia literatúra sa neobjavuje v celom 
rozsahu.

Publikácia renomovaných autorov, ktorí sa uve-
denými problémami zaoberajú už nieko ko de-
sa ro í, vyp a prakticky po 25 rokoch medzeru, 
od asu, ke  na Slovensku vznikla ucelená publi-
kácia zameraná na teóriu a metodológiu socioeko-
nomickej geografie. 

Alžbeta Ivani ková
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