FROM THE SPHERE OF SCIENCE
K esdesiatinám doc. Ing. Gejzu Blaasa, CSc.
Dòa 14. novembra 2002 sa doíva známy slovenský
agrárny ekonóm a sociológ esdesiat rokov svojho èinorodého ivota. Slovenská, èeská a zahranièná ekonomická a sociologická verejnos pozná Gejzu Blaasa ako
skromného, pracovitého, jazykovo erudovaného a výrazne originálneho vedeckého pracovníka.
Zaèiatok ivotnej dráhy jubilanta bol poznamenaný
zachytením dohasínajúcej multietnicity, kultúrnej rôznorodosti a svojbytného koloritu starej Bratislavy, v ktorej
od narodenia il. Na túto atmosféru starej Bratislavy ve¾mi rád spomína.
Po absolvovaní Vysokej koly po¾nohospodárskej,
prevádzkovo-ekonomickej fakulty, v roku 1964, krátko
pracoval v ¾achtite¾skom a semenárskom podniku, stanice Solary. V roku 1966 nastupuje do Výskumného ústavu ekonomiky po¾nohospodárstva a potravinárstva
v Bratislave, v ktorom nepretrite pracuje doteraz. Viac
ako jednu tretinu storoèia svojej profesijnej kariéry spojil s týmto pracoviskom. Poèas tohoto obdobia zastával
snáï vetky pracovné pozície vo formálnej hierarchii
tohto ústavu (vedúci oddelení, odboru, vedecký tajomník, námestník riadite¾a a v roku 1999 sa stáva riadite¾om
ústavu). Súèasne sa zúèastòoval na rieení, samostatne
rieil alebo koordinoval nieko¾ko desiatok výskumných
etáp, èiastkových a hlavných úloh a vedecko-technických projektov. Do roku 1990 to boli prevane úlohy tátneho programu ekonomického výskumu, obsahovo
a vecne zamerané na otázky ekonomiky a riadenia po¾nohospodárskych podnikov. Do roku 1982 sa doc. Blaas
pecializoval predovetkým na socio-ekonomické otázky podnikového a vnútropodnikového riadenia, pracovné sily, pracovné podmienky a faktory pracovnej
motivácie. V tomto období sa opieral o výsledky
a metodológiu podnikovo-organizaènej teórie, ktorú tvorivo aplikoval na v tom èase prevládajúce organizaèné
typy po¾nohospodárskej prvovýroby. Po roku 1982 bol
koordinátorom hlavnej úlohy SPEV Zdokona¾ovanie
sústavy plánovitého riadenia PpoK, ktorá sa rieila
v siedmych èiastkových úlohách na iestich akademických a rezortných pracoviskách (vrátane vysokých kôl
v Prahe a Brne) v celom Èeskoslovensku a v rokoch
19851990 koordinoval pokraèujúcu hlavnú úlohu SPEV
s názvom Ekonomika, organizácia a riadenie podnikov
po¾nohospodársko potravinárskeho komplexu v etape
Intenzifikácie reprodukèného procesu. Teoretické zázemie, ktoré vznikalo vo vtedajej èeskoslovenskej ekonomickej teórii a ktorého hlavnou èrtou boli revízia
tradièných princípov plánovej ekonomiky ovplyvnili návrhy pre prax, ktoré priniesla úloha. Charakteristické pre
ne bolo posilòovanie podnikate¾ských funkcií hospodárskych subjektov, prehodnocovanie podnikate¾ských kriAGRIC. ECON., 48, 2002 (11): 531–532

térií (úloha zisku) a postavenia podniku v tátnom vlastníctve. V závereèných rokoch rieenia doc. Blaas ako
koordinátor vypracoval túdie, ktoré anticipovali transformaèný vývoj po¾nohospodárskej podnikate¾skej sféry ete pred schválením Scenára ekonomickej reformy
a zaèiatkom jej realizácie (1991). V tomto roku bol i zvolený predsedom odboru ekonomiky a manamentu Slovenskej akadémie po¾nohospodárskych vied. Túto funkciu
zastával a do roku 1998.
V rokoch 1991 a 1994 sa docent Blaas venoval výskumu v oblasti regionálnych sociálnych dôsledkov retrukturalizácie a transformácie po¾nohospodárstva a prakticky sa zúèastòoval na procese právnej transformácie
drustiev. Skúmal predovetkým problémy vzniku novej
ekonomickej truktúry vidieka v podmienkach trhového
hospodárstva. Poznatky z týchto skúmaní sa realizovali
aj vo forme praktických realizaèných výstupov, ako bol
napríklad program rekvalifikácie v rezorte v roku 1992.
V tomto období sa intenzívne zapojil do medzinárodnej
výskumnej spolupráce. Získal grant Slovensko-amerického vedecko-technického fondu, z ktorého sa financoval
výskum Sociálne dôsledky retrukturalizácie a adaptácie po¾nohospodárstva (s americkým partnerom Univerzita Missouri-Columbia), ako národný koordinátor sa
zúèastnil na rieení projektu COPERNICUS Zamestnanos a obnova vidieka v post-socialistickej strednej Európe a na ïalích medzinárodných projektoch. Tieto
a ïalie medzinárodné aktivity (napríklad v pracovných
orgánoch po¾nohospodárskeho výboru OECD) zabezpeèili docentovi Blaasovi prestí v medzi-národnej komunite výskumníkov, ktorí sa zaoberali ekonomickými
a sociálnymi otázkami prechodu po¾nohospodárstva
v stredovýchodnej Európe k trhovej ekonomike. Tieto
viedli aj k pozvaniam do ïalích projektov (ACE Phare,
Leuven 1997) a na zahranièné vedecké podujatia. V roku
1992 sa zúèastnil tudijného pobytu v Iowa State University a Missouri Columbia University s podporou Cochranovej nadácie a v roku 1996 tvormesaènej stáe v Direktoriáte pre po¾nohospodárstvo, výivu a rybárstvo
OECD.
V roku 1993 publikoval prácu, nazvanú Ciele agrárnej
politiky a jej regionalizácia, ktorá vyjadrila nový poh¾ad
na podporné nástroje po¾nohospodárstva, bola èasto
citovaná domácimi autormi a predznaèila vedecké aktivity jubilanta v ïalom období. Medzníková bola aj pôvodná práca Kvantitatívne vyjadrenie mimoprodukèných prínosov po¾nohospodárstva v Slovenskej
republike (Acta oepartivo-oeconomica, Universitatis
Agriculturae, Nitra, 1995).
Od roku 1995 sa jubilant venoval výskumu v oblasti
vedeckej agrárnej politiky Vykonával funkciu koordiná531

tora vedeckotechnického projektu Problémy integrácie
Slovenska do Európskej únie z h¾adiska agrárnej ekonomiky a politiky. Jeho výsledky významnou mierou prispeli k predvstupovej príprave rezortu MP SR v období pred
zaèiatkom oficiálnych negociácií o vstupe Slovenska do
EÚ. Na tento projekt nadväzuje projekt rieený v súèasnosti a to Agrárna politika Slovenska v európskom integraènom procese. Koncepcia oboch vedecko-technických projektov úspene anticipovala poznávacie potreby spoloèenskej praxe v oblasti inovácií agrárnej politiky a predvstupovej prípravy. Projekty priniesli rad
výstupov priamo vyuite¾ných v predvstupovom procese. V rokoch 19951999 sa doc. Blaas stáva národnou
kontaktnou osobou v rámci Siete expertov v oblasti agrárnej politiky v KSVE (NAP) regionálnej kancelárie FAO
v Ríme. V roku 2000 sa jubilant habilitoval v odbore ekonomika a manament v po¾nohospodárstve a potravinárstve.
Docent Blaas má i vysoké renomé v odbornej sociologickej verejnosti. V rokoch 19941996 bol predsedom Slovenskej sociologickej spoloènosti. Je èlenom redakènej
rady vedeckého èasopisu Sociológia, dlhoroène je èlenom výboru Slovenskej sociologickej spoloènosti,
v rokoch 19941998 bol èlenom Vedeckého kolégia SAV
pre spoloèenské vedy.
Publikoval vedecké sociologické state nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Po¾sku a Japonsku

väèinou na tému transformácie po¾nohospodárstva
a vidieckych spoloèenstiev. Bol spoluautorom publikácií z medzinárodných výskumov, na ktorých sa zúèastnil,
napr. publikácie H. Baldersheim: Local democracy and
the process of transformation in Central-East Europe
vydanej vo Westview Press 1996, v ktorej sa venoval analýze vzniku nových intitúcií miestnej samosprávy po
roku 1989.
Docent Blaas aktívne vystupuje na medzinárodných
vedeckých podujatiach v zahranièí, je kolite¾om doktorandského túdia, èlenom nieko¾kých redakèných rád,
vedeckých rád univerzít a výskumných ústavov. Pri jeho
hlbokých profesionálnych znalostiach nikdy nebol úzko
profesionálne orientovaný, ale stále sa zaujíma o príbuzné vedecké disciplíny, ktoré mu pomáhajú pri jeho irokom vedeckom zábere. V rámci svojich obmedzených èasových moností sa stále zaujíma o hudbu, literatúru,
históriu a pokia¾ môe, nikdy nevynechá príleitos turistických výletov do svojich ob¾úbených Malých Karpát.
Myslím si, e na docenta Gejzu Blaase sa plne vzahuje
výrok Oskara Wilda: tragédia pokroèilých rokov nie je
v tom, e starneme, ale v tom, e ostávame mladí. elám
mu menom svojim i celej redakènej rady vedeckého èasopisu Agricultural Economics, aby mu táto mlados
v pokroèilom veku vydrala ete ve¾mi dlho.

PhDr. Stanislav Buchta, CSc., Národný úrad práce, Bratislava
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