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Rok sa prehupol do poslednej štvrtiny. Z fiš-
kálneho hľadiska je tento čas zaujímavý hlav-
ne kvôli tzv. zákonu roka, ergo Zákona o štát-
nom rozpočte. Minister financií sa chystá do 
Národnej banky Slovenska. S ministerským 
kreslom sa mohol rozlúčiť veľkolepo – história 
si ho mohla pamätať ako prvého slovenské-
ho financmajstra, ktorý predložil vyrovnaný 
rozpočet. Nestalo sa, a predložil rozpočet, 
ktorý nás sklamal absenciou ambicióznos-
ti. Štát aj v tomto roku dostane o miliardu 
eur viac, ako plánoval. A tam, kde mala žiariť 
zelená farba prebytkového rozpočtu, stále 
oči vypaľuje červená farba deficitu. Pritom 
by stačilo vymýšľať menej nových dávok a 
programov, a rozpočet by bol hravo prebyt-
kový. Osobitným problém rozpočtu sú ale re-
zervy, ktoré dosiahnu rekordných takmer 800 
miliónov eur. Tieto rezervy umožnili práve 
prudko rastúce príjmy, Paradoxom tohto roz-
počtu je skutočnosť, že i napriek prebytku 
príjmov – ktorý mohol po rokoch zvyšovania 
daňových sadzieb a daňových základov ko-
nečne viesť k znižovaniu daňového bremena 
- vláda navrhuje novú daň, daň reťazcov, 
ktorú vo vyšších cenách zaplatia spotrebite-
lia. 
Práve k tejto novej dani z dielne Slovenskej 
národnej strany sme pripravili štúdiu, v kto-
rej vysvetľujeme, akú škodu by napáchala. 
Štúdia nesie príznačný názov Odvod reťazcov 
– Strašiak pre veľkých, kladivo pre malých. Jej 
zhrnutie s najdôležitejšími zisteniami si mô-
žete prečítať na 15. strane.
Ďalšia štúdia, medzinárodná, na ktorej sme 
sa autorsky podieľali, mala názov Regulácia 
minimálnej mzdy. Je to zložité (štúdia vyšla 
anglicky s názvom Minimum wage regula-
tion. It´s complicated). Prišla v čase, keď vlá-
da opäť rozhodla o raste minimálnej mzdy, 
a mzda, pod úrovňou ktorej je zakázané 
pracovať, opäť porastie rýchlejšie ako prie-
merná mzda. V budúcom roku dosiahne už 
48% priemernej mzdy. Hlavné zistenia našej 
štúdie si môžete prečítať v tlačovej správe s 
názvom Minimálna mzda ako nástroj poli-
tického marketingu na strane 5.
Pred 2 rokmi sme vymysleli a predstavili Byro-
kratický index. Jeho cieľom je nielen zmapo-
vať všetku byrokraciu, ktorej čelia hlavne malí 

podnikatelia, ale túto byrokraciu aj kvanti-
fikovať. Minulý rok sa nám z Byrokratického 
indexu podarilo po prvý krát spraviť medzi-
národnú iniciatívu, a zostavili sme porovnanie 
troch krajín. Tento rok sme Medzinárodný 
deň byrokracie, ktorý sme stanovili na 29. 
september, oslávili už vo štvorici, pridali sa k 
nám Česká republika, Ukrajina a Litva. Malý 
podnikateľ na Slovensku strávi (príznačnej-
šie by asi bolo zabije) papierovačkami ročne 
222 hodín.  Výsledky indexu a zaujímavosti k 
nemu si môžete prečítať na strane 6.
Po troch rokoch sme aktualizovali našu štú-
diu s názvom Elektrická daň. Tá predstavuje 
náklady rôznych politík, ktoré sú prenesené 
do cien elektriny – environmentálna politika, 
sociálna politika, nevytvorenie rezerv v mi-
nulosti, či využívanie monopolného posta-
venia štátu na zvyšovanie príjmov štátneho 
rozpočtu (dividendy SEPS). Od roku 2015 
táto daň vzrástla o 17 %. Na strane 15 sa 
dozviete viac.
Pokračujeme s prípravou celoslovenskej 
Ekonomickej olympiády. V decembri začí-
na školskými kolami. Už teraz máme prihlá-
sených takmer 110 stredných škôl z celého 
Slovenska. Školy sa môžu prihlasovať do 3. 
decembra a nepochybujeme, že sa ich pri-
hlási viac ako vlani, kedy svaly ekonomických 
vedomostí napli študenti zo 150 škôl. Zapojili 
sa aj školy z vášho mesta?
Nemeriame – nevieme. Taký je názov jedné-
ho z viacerých článkov v tomto čísle, v ktorom 
sa zameriavame na zdravotníctvo. Potre-
by reforiem v tomto sektore sa stávajú 
natoľko pálčivými, že ich absencia bude 
stále viac ovplyvňovať celú ekonomiku. 
V tomto komentári sa snažíme apelovať na 
správne využívanie ekonomických paramet-
rov pri porovnávaní výkonnosti, efektivity a 
ceny poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na Slovensku so zahraničím. Nezriedka sa 
totiž objavujú texty plné porovnaní, ktoré po-
rovnávajú hrušky so zemiakmi.
Prajem vám pohodový prechod do chladnej-
ších dní a veľa inšpiratívneho čítania, 

Richard Ďurana

„Nie je hlúpejší spôsob ako rozhodovať, než 
zveriť rozhodovanie do rúk tým, ktorí neplatia 
žiadnu cenu za robenie chýb.“

Thomas Sowell 

www.iness.sk/podporte
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Porovnanie
Drahší dym

Systém obchodovania emisných povoleniek mal byť vlajkovou loďou 
EÚ v snahe znižovať emisie skleníkových plynov. Tento mechanizmus 
však prišiel v období začiatku hospodárskej krízy a tak bol dlhé roky skôr 
fiaskom.

Ceny povoleniek neustále padali, v roku 2013 dosiahli dno okolo 3 eur 
za tonu oxidu uhličitého a v jednotkových cenách sa motali nasledujúce 
štyri roky. Nepomohlo ani neustále nesmelé zasahovanie EÚ do svojho 
vlastného systému, ktoré malo zvýšiť ceny povoleniek. Trh fungoval, 
ale výsledok bol iný, ako si tvorcovia predstavovali – o povolenky nebol 
jednoducho záujem, pretože ich na trhu koloval obrovský nadbytok.

Ale nič netrvá večne. Cena povolenky prekročila úroveň 10 eur za tonu 
začiatkom tohtoročnej jari a nabrala na rýchlosti. Aktuálne sa predáva 
už viac ako za 20 eur, čo je nárast 197% za posledných 12 mesiacov a 
zhruba 500% od mája 2017.  

Minulý rok Bitcoin, žeby tento rok emisné povolenky? Asi nie úplne, ale 
analytici odhadujú, že do roku 2021 narastie cena na 30 eur za tonu a 
ak bude brať EÚ vážne svoje emisné záväzky z Parížskej dohody, tak do 
roku 2030 cena prekročí 55 eur za tonu.

Môžete namietať, že podobných predpovedí vysypete z každého ruká-
va za plné vrece. Skutočne, nepriaznivý ekonomický vývoj môže poslať 
priemyselnú výroby a s ňou aj emisie nazad dole. Ale súčasný rast ceny 
povolenky nie je len o ekonomickom raste. Od januára 2019 sa spúšťa 
zatiaľ najtvrdší mechanizmus sťahovania voľných povoleniek z trhu. Do 
roku 2023 sa bude každoročne sťahovať 24% prebytku do rezervy a po 
roku 2023 to bude 12%.

Drahšie povolenky už teraz pocítia aj peňaženky slovenských domác-
ností. Od 1. septembra Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zvýšil ta-
kzvanú Tarifu za prevádzkovanie systému, ktorú platí každý spotrebiteľ 
elektriny. Dôvodom sú vyššie náklady na výrobu elektriny z domáceho 
uhlia, ktoré sú v tejto tarife zahrnuté.

Áno, hovoríme o elektrárni v Novákoch. Druhý najväčší znečisťovateľ na 
Slovensku musí nakupovať každoročne povolenky na skoro 1,8 milióna 
ton emisií. Každé zdraženie povolenky o 1 euro znamená vyššiu dotáciu 
o 1,8 milióna eur. V septembri sa zvyšovala dotácia o 18 miliónov eur 
na úroveň 116 miliónov eur ročne. V kontexte „elektrickej dane“, ktorú 
počíta INESS, to znamená zdraženie asi o 2 eurá ročne na domácnosť.

Ak cena povoleniek bude skutočne ďalej rásť, v ďalších rokoch si slo-
venskí spotrebitelia elektriny môžu pripraviť niekoľko dodatočných 
desiatok miliónov eur, ktoré sa pridajú k plánovanej viac ako miliarde. 
To všetko na udržanie Hornonitrianskych baní v činnosti. Budú to veľmi 
drahé voličské hlasy.

HN, 10.9.2018

Plytvanie
Hodnota kilometra cesty za peniaze

Plytvanie môže mať rôzne formy. Niekedy je plytvaním aj to, čo sa na 
prvý pohľad nemusí zdať ako plytvanie. Ak použijete verejné zdroje na 
vybudovanie kilometra diaľnice, otázka plytvania nie je len to, či ste vy-
súťažili najlepšiu cenu za betón, asfalt a služby pozemných stavieb. A či 
neboli použité zbytočné predražené komponenty.

Otázkou plytvania je aj to, ako mohli byť použité dané verejné zdroje 
inde. Zdroje sú totižto obmedzené. Ak ich použijeme na výstavbu diaľ-
nic, môžu chýbať pri rekonštrukcií ciest prvej triedy. A môže tak dôjsť k 
plytvaniu, aj keď postavíme tú najlepšiu diaľnicu v pomere cena a vý-
kon.

Z tohto pohľadu môžeme označiť rozpočet ministerstva dopravy za 
rozpočet plný plytvania. Tento rok je na udržiavanie ciest prvej triedy 
vyhradených niečo viac ako 40 mil. eur, pričom rovnakú sumu zaplatíme 
za 1 km diaľnice pri Prešove. A to v situácii, keď kvalita ciest prvej triedy 
sa každým rokom zhoršuje – už skoro tretina je v nevyhovujúcom stave. 
Pričom treba upozorniť, že z tejto už tak nízkej sumy na opravu pôjde 
len polovica. Druhá polovica je určená na letnú a zimnú údržbu – kose-
nie a solenie.

Výška výdavkov na údržbu ciest prvej triedy nedáva zmysel ani keď sa 
porovnáme s Českou republikou. Tam ide na cesty skoro 300 mil. eur 
ročne. A majú približne dva krát väčšiu sieť ciest prvej triedy. Inými slo-
vami dávajú tri krát viac zdrojov na opravu a údržbu jedného kilometra 
cesty prvej triedy.

A to všetko v situácii, keď cesty prvej triedy patria na Slovensku k najvy-
ťaženejším cestám vôbec. Stále po nich jazdí viac aut, ako po diaľniciach 
alebo rýchlo cestách. Z celkového rozpočtu ministerstva dopravy 1,1 
mld. eur sa im však ujdú len omrvinky.
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Ekonomická olympiáda
Prihláste svoju školu do ekonomickej olympiády!

Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v 
školských osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Platenie 
účtov či daní sú pritom povinnosti, s ktorými sa už aj mladí ľudia bež-
ne stretnú v reálnom živote. K lepšiemu pochopeniu ekonomických 
súvislostí prispieva Ekonomická olympiáda, ktorá súťaživou formou 
približuje praktické otázky z ekonomického a finančného sveta.
Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvá-
rajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločen-
ských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomic-
kého vzdelávania (INEV).

„Ekonomická olympiáda rozvíja kľúčové schopnosti a ekonomické 
znalosti študentov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, ve-
rejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, ekonomika 
podniku a mnohé ďalšie. Študenti sa vďaka riešeniu logických úloh 
oboznámia so základnými ekonomickými pojmami a finančnými 
otázkami z reálneho života“, vysvetľuje Monika Olejárová z INESS, 
riaditeľka projektu.

Po úspešnom pilotnom ročníku Ekonomickej olympiády v Českej 
republike, kde prebieha pod záštitou viceguvernéra Českej národ-
nej banky Mojmíra Hampla, prebehla v školskom roku 2017/2018 
aj na slovenských stredných školách. Na Slovensku projekt nadvia-
zal partnerstvo s deviatimi univerzitami a do olympiády sa zapojilo 
viac ako 4000 stredoškolákov zo 150 stredných škôl zo všetkých 

Výdavok
Drahá informatizácia pokračuje

Slovensko má momentálne dva trhy práce. Jeden s okresmi, kde je stále 
15% miera nezamestnanosti. Kde čakajú desiatky ľudí na jedno voľné 
pracovné miesto. Druhý s Bratislavským a Trnavským regiónom, kde 
dosahuje miera nezamestnanosti prirodzene hranice 2-3 %. A na jed-
no voľné pracovné miesto je menej ako jeden nezamestnaný človek. 
Práve do týchto oblastí začínajú prúdiť pracovníci z tretích krajín. Toto 
prúdenie je však obmedzované rozsiahlou byrokraciou a nezmyselnými 
požiadavkami na cudzincov.

Vláda preto v polke októbra konečne schválila novú Stratégiu pracovnej 
mobility cudzincov v Slovenskej republike. V nej navrhla nové opatrenia, 
ktoré zjednodušia zbytočne náročný proces získavania povolenia pre 
pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ. Znížia sa administratívne požia-
davky na preukazovanie vzdelávania, zdravia, znížia sa čakacie lehoty 
na vydávanie povolení a predovšetkým presunú sa nejaké kapacity za-
mestnancov cudzineckej polície z regiónov, kde ich nie je treba do regió-
nov, kde prichádza najviac cudzincov.

Okrem toho však navrhuje Stratégia pracovnej mobility cudzincov aj 
zavedenie „komplexného riešenia elektronizácie postupov prostred-
níctvom nového a moderného informačného systému“. Autori stratégie 
to odôvodňujú potrebou zníženia byrokracie a zavedenia efektívnej vý-
meny informácií medzi cudzineckou políciou, úradmi práce a prípadne 
so všetkými štátnymi orgánmi. Výsledkom má byť urýchlenie komuni-
kácie, dodržiavanie lehôt v konaní, moderné evidovanie, filtrácia, šta-
tistiky atď.

Čerešnička celého nápadu prichádza na záver dokumentu, kde sa rieši 
rozpočet a zdroje financovania a kde sa čitateľ dozvedá, že nový infor-
mačný systém má stáť odhadom 25 mil. eur. Ak by sme to prerátali na 
jedného cudzinca z tretej krajiny, ktorých je u nás dnes okolo 30 tis., tak 
na jedného pracovníka to vychádza 830 eur. A to ešte nevieme, či sú 
toto konečné náklady a kedy sa vôbec podarí celý systém vybudovať a 
aký bude funkčný. Jedno je však isté, preinvestovaná miliarda v posled-
nej dekáde na informatizáciu verejnej správy nepočítala s mobilitou cu-
dzincov a uvidíme, ako dopadne tento nový informačný systém.

http://www.ekonomickaolympiada.sk/
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regiónov Slovenska. Hlavným mediálnym partnerom súťaže je týž-
denník Trend. Členmi odbornej rady súťaže sa stali poprední slovenskí 
ekonómovia, ako napr. prof. Ferdinand Daňo (Ekonomická univerzita v 
Bratislave), prof. Josef Šíma (VŠ CEVRO Institut v Prahe), Ľudovít Ódor 
(Národná banka Slovenska), doc. Ján Šebo (Ekonomická fakulta UMB), 
Martin Šuster (NBS), či Juraj Karpiš (INESS).

Prihláste aj Vašu školu do súťaže a dajte Vašim študentom príležitosť 
nahliadnuť hlbšie do sveta ekonómie a financií. 

Všetky informácie o súťaži a registrácia sú dostupné na webovej 
stránke: www.ekonomickaolympiada.sk

Minimálna mzda ako nástroj 
politického marketingu
Vláda dnes opäť schválila nárast minimálnej mzdy. Minimálna mzda ten-
tokrát nevzrastie rekordne, ale opäť jej výška prekoná rast priemernej 
mzdy. Minimálna hrubá mzda v roku 2019 by mala dosiahnuť 48% prie-
mernej mzdy.

INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s li-
tovským inštitútom LFMI vydal štúdiu s názvom Regulácia minimál-
nej mzdy. Je to zložité (štúdia vyšla anglicky s názvom Minimum 
wage regulation. It´s complicated). Publikácia je dostupná elek-
tronicky na tomto linku: https://www.goo.gl/HRm5k1.

Publikácia sumarizuje existujúce poznatky o dopadoch existencie, prí-
padne zvyšovania minimálnej mzdy. Porovnáva výšku minimálnej mzdy 
v krajinách EÚ, kde je jej výška štátnou mocou regulovaná.

Vývoj minimálnej mzdy
Porovnanie vývoja minimálnej mzdy v susedných krajinách ukazuje, že 
minimálna mzda prudko rastie aj v susedných krajinách:

Kľúčovým dôvodom tohto rastu je hlavne priaznivé ekonomické pros-
tredie vytvárajúce veľký dopyt po pracovnej sile. Prípadné negatívne 
dopady zvyšovania mzdy, pod ktorou je zakázané pracovať, sú v období 
silného rastu málo výrazné. To umožňuje politikom stanovovať “odváž-
ne” ciele. Zvyšovanie minimálnej mzdy sa tak neodvíja od úvah o prime-
ranom raste kúpnej sily tejto mzdy. Napríklad životné minimum, ktoré 
má garantovať zdroje na nákup základných potrieb občanov, vzrástlo v 
období 2012-2018 len 6%, pričom minimálna mzda o 47%. 

Minimálnu mzdu politici považujú za nástroj politického vymedzova-
nia sa a oslovovanie tej časti elektorátu, ktorá už prácu má. Nehľadí sa 
pritom na dopady tohto umelého zásahu do trhu práce, a na ohrozenie 
pracovných miest v zaostávajúcich regiónoch, kde podniky nemôžu z 
noci na ráno zvýšiť pridanú hodnotu o 8% a sú tak nútené vstupovať 
do šedej zóny. Politikov tak nezaujíma analýza dopadov zvyšovania na 

malé podniky (dôvodová správa č. 4 k zákonu), ale len vplyv jej rastu 
na objem miezd vo verejnej správe a dávky vyplácané z verejných roz-
počtov. Avšak tie môže vláda vďaka vesmírne rastúcim príjmom z daní 
a odvodov hravo zafinancovať. Základnou otázkou preto je – má vláda 
pripravený scenár opatrení na situáciu, keď zlaté časy skončia?

Minimálna mzda v roku 2019
Slovensko, Poľsko aj Česká republika by sa mali dostať symbolicky na 
rovnakú úroveň minimálnej hrubej mzdy: SR 520 eur, PLR 522 eur, res-
pektíve ČR 520 eur. Maďarská minimálna mzda by mala dosiahnuť 463 
eur.

Samotné porovnanie hrubej mzdy ale nie je vypovedajúce. Dôležitý je 
aj pomer minimálnej mzdy k priemernej mzde, a jej čistá hodnota. Čis-
tá minimálna mzda v ČR je aktuálne o takmer 4 eur vyššia, hoci hrubá 
minimálna mzda dosahuje 473 eur. To je spôsobené tým, že daňovo 
odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou mzdou na Slovensku vzrástlo za 
posledné 4 roky z 26 % na 36 %. Tento rok ako aj po minulé roky pôj-
de viac ako polovica celkového zvýšenia minimálnej mzdy do verejných 
rozpočtov vo forme daní a odvodov a zvyšok do peňaženiek ľudí.

Kým v ČR by mala minimálna mzda v roku 2019 dosiahnuť 43% prie-
mernej mzdy, na Slovensku to má byť až 48%. Relatívna výška minimál-
nej mzdy bude mať rozdielne dopady na trh práce. Napríklad v Prešov-
skom kraji úroveň minimálnej mzdy presahuje dokonca 62% priemernej 
mzdy, a 70% mediánovej (strednej) mzdy, čo je ekonomicky nebezpeč-
ná hranica.

Hoci miera nezamestnanosti na Slovensku prudko klesá, neznamená 
to, že problém s nezamestnanosťou pominul. V okresoch ako Poltár, 
Revúca a pod. stále čakajú desiatky nezamestnaných v rade na jedno 
voľné pracovné miesto. Prudké zvyšovanie minimálnej mzdy im nové 
pracovné miesta nevytvorí.

Negatívne vplyvy vysokej minimálnej mzdy na tvorbu pracovných miest 
sú dôvodom, prečo by mala vláda prehodnotiť spôsob jej stanovovania. 
Práve kvôli veľkej regionálnej diferenciácii by mala zvážiť jej rozlíšenie 
podľa krajov. To nutne neznamená, že budeme mať na Slovensku rôzne 
minimálne mzdy v nominálnom vyjadrení. Stačí zaviesť rozdielne odpo-
čítateľné položky v rôznych krajoch, ktoré znížia celkové mzdové nákla-
dy a zároveň zvýšia čistú mzdu zamestnancov.

Záver
Verejnosť je držaná v ilúzii, že mzdy pracovných miest, ktoré nevyža-
dujú kvalifikáciu a skúsenosti, by nerástli. Rovnako by sa dal ale použiť 
tento argument na ostatné mzdy – prečo by mali rásť keď nemusia? Aj 
pre ľudí bez kvalifikácie platí, že najlepším udržateľným zdrojom rastu 
miezd je súťaž zamestnávateľov o zamestnancov.

Práve tvorba voľných  pracovných miest je hlavnou príčinou mzdového 
rastu, nie zvyšovanie minimálnej mzdy politickou cestou. Tí by sa preto 
mali sústrediť na odstraňovanie prekážok zamestnávania, a nie vytvá-
ranie umelej hranice víťazov – zamestnancov, ktorí si udržia pracovné 
miesto a porazených, ktorí si ho nenájdu. 

http://www.ekonomickaolympiada.sk/
https://www.goo.gl/HRm5k1
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-221766?prefixFile=m_
https://polandinenglish.info/38941414/polands-minimum-wage-for-2019-raised-by-71-percent
https://www.finance.cz/513695-minimalni-mzda-2019-cr-nemecko-rakousko/
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Bez obeda
Eva Schwarzová

V médiách stále rezonuje  opatrenie z dielne vládnej koalície o tzv. obe-
doch zadarmo. Ja by som ich skôr nazvala leukoplastom na otvorenú 
zlomeninu, zlomeninu školstva.

Nie je to tak dávno, čo som sa ako pätnásťročná tešila z vlakov zadarmo. 
Áno tých vlakov, ktoré v tejto dobe viac stoja, horia alebo meškajú. O 
tých sa však toho popísalo už dosť a na vlastnej koži som pocítila, čo to 
znamená – za čo si neplatím, na tom mi nezáleží – a zistila, že nie sú tak 
úplne zadarmo. Kiežby to pochopili všetci voliči za almužnu.

Čo mi v hlave vyvolalo ešte viac otáznikov sú spomínané obedy. Obedy 
za 1,20 eur, ktoré sa k nutrične hodnotnej a chutnej strave približujú 
rýchlosťou horiaceho vlaku k Novým Zámkom. Toľko problémov kvôli 
tak nízkym poplatkom za každý obed, s ktorým vedenie a kuchárky mu-
sia denne bojovať, sa ako vidíme najlepšie rieši zavedením obedov zdar-
ma. Jediné, v čo dúfam, je, že po prvom roku všetky školy uvedú štatisti-
ku, koľko jedla sa muselo vyhodiť. Kto by predsa odhlasoval svoje dieťa 
z obedu keď je zadarmo? Kto by ho tam neprihlásil? Detí bude chodiť na 
obedy ešte viac, hlavne tých stredoškolských, ak vládna koalícia stihne 
schváliť aj to.

Stručne k situácii na stredných školách, budem hovoriť z osobnej skú-
senosti. Chodím na strednú školu, ktorú navštevuje niečo cez 500 žia-
kov. Obedy si škola nevie  zabezpečiť vo vlastnej réžii, preto sa dovážajú 
z neďalekej školy. Naša jedáleň nemá kapacitu ani 100 miest. Teraz 
si skúsme všetci predstaviť 500 žiakov prihlásených dennodenne na 
obed, z ktorých chodí momentálne pravidelne na obed menej ako po-
lovica. Všetci chodiť nebudú (no odhlasovať sa nebudú), za 35 minút sa 
ostatní nevystriedajú, jedlom sa bude plytvať, kuchárky na dodávajúcej 
škole nebudú stíhať. Ale to sú zdanlivo malé problémy a hlavne nie te-
rajšej vlády, tej stačí, že slogan „obedy zadarmo aj na stredných ško-
lách“ znie dobre. Napriek tomu verím, že vzdelaným ľudom to neznie 
až tak dobre.

Paradoxne, už istý čas nemáme ani tých málo obedov, čo sme mávali. 
Za 13 rokov chodenia na školské obedy som sa stretla s veľkým množ-
stvom kuchárok, ktoré by nám dali aj to posledné. Ochota a dobročin-
nosť im nemôžu chýbať, inak by ani neboli ochotné pracovať za také 
peniaze. Všetko má ale svoj koniec. Kuchárky z druhej školy si povedali 
stačí, dosť bolo otročenia za almužnu a už nechcú robiť ani to množstvo 
obedov, čo mali robiť doteraz.

Zostáva sa nám iba zamyslieť nad otázkou: dostanú sa vôbec študen-
ti k sľúbeným obedom? Alebo to bude iba ďalší výmysel, ktorý vytvorí 
ďalšie problémy?

iness.sk, 27.9.2018

O ďalších vplyvoch minimálnej mzdy na trh práce sme písali aj v štúdii 
Dve tváre a jedna facka trhu práce.

Byrokraciu vyliečia len šampióni
Martin Vlachynský

V sobotu 29. septembra sme už po tretí krát oslávili Medzinárodný deň 
byrokracie. Tentokrát už skutočne medzinárodný, keďže k našej inicia-
tíve sa pridali ďalšie tri krajiny. S tým bolo spojené aj vyhlásenie Byro-
kratického indexu. S výsledkom 222 hodín ročnej byrokratickej záťaže 
malého podnikateľa sa Slovensko spomedzi štyroch sledovaných krajín 
umiestnilo najlepšie. V skutočnosti ale viac ako päť pracovných týždňov 
zabitých byrokraciou nie je žiaden úspech.

Problém byrokracie je oveľa vážnejší ako len to, že si musíme vziať v 
práci pol dňa voľno a vystáť rad na úrade. Administratívne prekážky sťa-
žujú návrat slovenských medikov zo zahraničných pôsobísk, zabraňujú 
bezdomovcom získať doklady a získať pomoc zo sociálneho systému, 
menia špičkových vedcov na sekretárky, zabíjajú nápady slovenských 
podnikateľov hneď v zárodku.

Boj s byrokraciou je súčasťou snáď každého politického programu. Na-
priek tomu je pokrok pomalý, ak vôbec nejaký. Niekedy jedno zrušené 
pravidlo nahradia dve nové inde. Spokojnosť klientov rôznych úradov 
nikto nevlastní. Neodvíjajú sa od nej platy úradníkov a súvislosť medzi 
spokojnosťou klientov a preferenciami politikov je taká zložitá, že sa jej 
politici neboja.

Ak sa aj nejaká časť verejnej správy snaží situáciu zlepšiť (napríklad 
Ministerstvo hospodárstva so svojimi propodnikateľskými balíčkami), 
naráža na bariéry rezortizmu. Každé ministerstvo, každý úrad si zubami 
- nechtami bráni svoju sféru vplyvu. Vo verejnej správe chýbajú šampió-
ni, ktorí by si vzali za cieľ bojovať proti byrokracii a zároveň boli na tento 
boj patrične vyzbrojení právomocami.

Môže sa to zdať nadnesené, ale tak ako potrebujeme nezávislú polí-
ciu, prokuratúru, či súdy, treba istú autonómiu aj pri boji s byrokraciou. 
Nemusí to byť v podobe konkrétnej osoby alebo inštitúcie (tých máme 
povytváraných neúrekom), ale skôr v podobe pravidiel, ktoré by zvä-
zovali ruky poslancom a vláde tak, aby ich vytvorenie každého nového 
nariadenia, príkazu, či obmedzenia stálo trocha politickej bolesti a ťaž-
kej práce. Takými pravidlami môže byť obmedzenie poslaneckých „prí-
lepkov“ (napríklad cez povinné vytváranie doložiek a pripomienkových 
procesov), či obmedzená doba platnosti nových regulácií, ktoré by sa 
po pár rokoch museli vždy povinne vyhodnotiť a znovu schváliť. Takýto 
šampión ale sám od seba nevznikne, musí si ho vyžiadať verejnosť.  

HN, 8.10.2018

https://www.iness.sk/sk/dve-tvare-jedna-facka-trhu-prace
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Primeraná rozlúčka s 
ministerským kreslom
Martin Vlachynský

Nielen vrabce, ale aj škovránky a sýkorky si čvirikajú, že dvojnásobný mi-
nister financií Peter Kažimír sa chystá na dôchodok. V „nezávislej“ Ná-
rodnej banke Slovenska sa šéfovi náhle priťažilo a potrebuje vystriedať.

Šikovný politik si trafiku vždy nájde. Ešte je ale stále ministrom a zdá 
sa, že rozlúčka bude primeraná jeho 6-ročnému vládnutiu. Počas týchto 
rokov prišlo k zavedeniu, či zvýšeniu presne dvadsiatich daní a odvodov. 
Nie je priestor ich tu vypisovať, ak neveríte, ich zoznam nájdete aj na 
našej fanstránke. No a podľa všetkého sa pripravuje číslo 21. Do novely 
Zákona o hazardných hrách z dielne ministerstva sa totiž vlúdilo usta-
novenie, ktoré by spotrebiteľským súťažiam dalo nálepku hazardu. Tá 
nie je len symbolická, okrem novej 15 % dane so sebou prináša aj obrov-
ský náklad byrokracie, ktorú má na pleciach prevádzkovateľ hazardných 
hier. Tento návrh hneď troma spôsobmi demonštruje, aké vrodené chy-
by pri tvorbe nových regulácií má táto vláda.

Po prvé, táto nie malá zmena sa do návrhu dostala až po skončení 
riadneho pripomienkového konania. Verejnosť tak dostala minimálne 
šance zareagovať. Pretláčanie nových dôležitých zákonov nie cez riad-
nu diskusiu, ale cez rôzne prílepky, je pre celú vládu typické. Nedávno 
bola zmena systému obhliadok mŕtvych prilepená k zákonu o radiačnej 
ochrane a zmena kompetencií zdravotníckych asistentov k zákonu o 
omamných látkach.

Po druhé, jedno ministerstvo ide proti druhému a v ich konaní nie je 
žiaden ucelený systém. Ako prvá začala nad navrhovanou zmenou na-
riekať Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a potom 
Zväz obchodu. Práve malí slovenskí predajcovia a výrobcovia nebudú 
mať administratívne kapacity na to, aby vo svojom marketingu použili 
aj „hazardné“ súťaže. Jeden deň vláda drukuje slovenským výrobcom a 
druhý deň ich pichne vidličkou do chrbta.

Na záver to najsmutnejšie. Ako ekonóm som presvedčený o tom, že 
zdroje v rukách ľudí sú využité vždy efektívnejšie než zdroje v rukách 
politikov. Preto som proti každému zvyšovaniu daní. Akceptujem však, 
že mandát od voličov dostali strany, ktoré sa chuťou zdaňovať netaji-
li. Rozumiem tomu, že sa v minulosti zvýšili sadzby korporátnej dane, 
alebo že sa zvyšujú stropy odvodov. Snaha zdaniť všetko, čo sa hýbe, 
je však absurdná. Pri dani z poistenia, reťazcov, či spotrebiteľských sú-
ťaží sa bavíme o desiatkach miliónov, niekedy  ešte o nižšej sume. Pre 
rozpočet bezvýznamné, no významne komplikujúce život tým, ktorých 
to priamo zasiahne. Ako keby nie prosperita spoločnosti, ale maximálny 
výber daní boli ultimátnym cieľom ministerstva financií a vlády.

HN, 24.9.2018

Ovládnu nás skôr mimo-
zemšťania či byrokracia?
Jakub Zeman

Každý jeden život či už ľudský, zvierací alebo existencia nejakého pred-
metu je v dnešnom svete ovplyvnená reguláciami. Regulácie tu nie sú 
len počas nášho života, ale ťahajú s nami už pred naším narodením a 
súčasne nekončia s našou smrťou. Ak by nás prišli ovládnuť mimozemš-
ťania, do pár minút by sme vedeli priniesť aj pre nich regulácie, keďže 
štát chce mať všetko pod kontrolou. Väčšina regulácií je spojená s byro-
kraciou, ktorú si naši volení zástupcovia na nás vymysleli.

Síce sa predsedom vlády stal bývalý oficiálny bojovník proti byrokracii, 
jej koniec, ba ani len ústup nevidíme. Zvýšiť odvody, zmeniť dane či 
úplne prekopať vládou schválený zákon vedia poslanci veľmi ľahko, ale 
poradiť si s byrokraciou nevedia. Dokonca nádej na čiastočné odbyro-
kratizovanie krajiny v podobe, že štát si nebude pýtať pár výpisov, ktoré 
už dávno má, sa musela niekoľkokrát odkladať. Tak silno byrokracia bo-
jovala proti tomu!

Sila byrokracie sa ukázala aj pri nedávnej kauze transformácie SAV na 
vedecko výskumné inštitúcie. Sledovanie maličkostí a formalít šli nad 
verejný záujem a stali sa stopkou pre rozvoj vedy a výskumu na Sloven-
sku.

Desiatky pracovných skupín či iných formálnych stretnutí produkujú 
niekoľkostranové zápisnice, ktoré sa ukladajú do zásuviek, ale neuzrú 
svetlo sveta. Analýzy a odporúčania sú každodenným produktom sto-
viek úradníkov, ktoré skončia na stoloch ich šéfov s neistým osudom.

Na silu byrokratického aparátu pred pár mesiacmi poukázal aj predse-
da NKÚ v Česku. Kritizoval, že v rámci štátu vznikajú komisie, pracovné 
skupiny či sa vypracúvajú tony analýz s hlavným záujmom odsunúť rie-
šenie problému a nespáliť sa pri jeho riešení. Takto sa podľa jeho názo-
ru vytvára byrokratický systém, ktorý sleduje otravné maličkosti a nie 
je schopný sa vysporiadať so zásadnými strategickými rozhodnutiami. 
Pustil sa taktiež do formalizmu, ktorý vytvára rozhodnutia na niekoľko 
strán, ale nie pre obyčajného občana, ale pre desiatky advokátov.

Predseda českého NKÚ neskončil len pri byrokracii, ale kritizoval aj sku-
pinu ľudí, ktorej tento stav vyhovuje. Títo ľudia vedia nakŕmiť desiatky 
advokátov a vedia sa pohybovať v úzkych dierach, do ktorých štát úmy-
selne alebo aj neúmyselne nezasiahol. Tieto záujmové skupiny ovláda-
jú štát a nie štát ich, a to vďaka podmienkam, ktoré si on sám nastavil.

Byrokrat, ktorý každý deň vydáva len rodné listy či prijíma dokumenty na 
podateľni svoju prácu dokonale pozná, má pomaly nulovú chybovosť, 
keďže jeho úloha sa zakaždým opakuje a je jednoduchá. Tu nemôžme 
sledovať zlyhanie štátu, ale o pár dverí ďalej sedí úradník na stavebnom 
úrade, ktorý sa musí vysporiadať s desiatkami strán podaní, námietok a 
ďalších dokumentov, aby jeho rozhodnutie bolo zákonné a čo najlepšie. 
Keďže sa ale stavebný zákon môže aj viackrát za rok zmeniť a úradník sa 
musí vysporiadať s haldou papierov, musí sa rozhodnúť či vyjde v ústre-
ty kvalite rozhodnutia, alebo rýchlosti jeho vydania. Aj práve tu vyhráva 
silnejší- záujmové skupiny, ktoré vedia s byrokraciou žiť a tak neťahajú 
za to, aby došlo k jej odstraňovaniu.

iness.sk, 20.9.2018

https://www.facebook.com/iness.slovakia/photos/a.10151763311295906/10155599203700906/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iness.slovakia/photos/a.10151763311295906/10155599203700906/?type=3&theater
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Nemeriame – nevieme
Martin Vlachynský

Napriek tomu, že je v plnom prúde historicky už piate kolo oddlžovania 
nemocníc, ktoré posunie celkovú sumu oddlžovania za 18 rokov na úro-
veň 2,4 miliárd eur, nehovorí sa o ňom toľko, koľko by si zaslúžilo.
Preto ma zaujal čerstvý blog predsedu LOZ s názvom „Univerzitná ne-
mocnica v Bratislave - fámy a realita“.  Autor sa v ňom snaží vyvrátiť 
tvrdenia, ktoré zhrnul do vety „Veľa ľudí na Slovensku hovorí, že naše 
nemocnice sú neefektívne, že je v nich prezamestnanosť, robia málo, 
lekári a sestry sú v nich leniví...“

Tá druhá polovica tvrdenia sa mi zdá trocha ako slamený panák, ani po-
užitie vyhľadávača Google mi nepotvrdilo, že by „leniví lekári“, alebo „le-
nivé sestry“ boli verejnou témou. S prvou polovicou to je horšie – efek-
tivita slovenského zdravotníctva a najmä štátnych nemocníc témou je. 
Témou v hodnote 585 miliónov eur.

Autor porovnáva príjmy, výdavky a počty pacientov Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava s piatimi podobnými európskymi nemocnicami. Eko-
nomicky takéto porovnanie nedáva zmysel. Nemocnice v krajine s vyš-
šou ekonomickou úrovňou budú zákonite mať vyššie príjmy aj výdavky 
na lôžko, či pacienta. Na to nemusíme robiť žiadne tabuľky, to vieme z 
porovnania nominálnych zdravotných  výdavkov na obyvateľa. Takouto 
metodikou by aj hociktorý slovenský úrad vyšiel „efektívnejší“ ako ne-
mecký, pretože na mzdy (a čiastočne aj na kapitál, napr. budovy) majú 
nemecké úrady vyššie náklady. Naopak, „najefektívnejšie“ by z toho vy-
šli albánske, či moldavské úrady a nemocnice.

Ale toto nemá nič s efektivitou. Efektivita je o tom, či z existujúcich 
zdrojov dokáže inštitúcia vytvoriť viac, alebo menej hodnoty. A tu je je-
den z kameňov úrazu, ktorý treba ošetriť. Meria sa nejako efektívnosť 
slovenských nemocníc? Ktorá narába so zdrojmi lepšie a ktorá horšie?

Rovno si môžeme odpovedať, že netušíme. Nevieme, aké sú náklady na 
identické diagnózy v rozdielnych nemocniciach. DRG systém (ktorý by 
mal napomôcť, hoci to nie je všeliek) sa „zavádza“ už od začiatku deká-
dy.  Kvalitatívne ukazovatele poskytovateľov musí vyrábať tretí sektor 
(napríklad hodnotenie pôrodníc HPI, či rebríčky nemocníc INEKO). Ak sa 
nejaké dáta zbierajú, tak častokrát za veľa nestoja. Roky sa zle počítala 
spotreba liekov, bez toho, aby to kompetentných obzvlášť vyrušova-
lo. V nemocničných nákazách Slovensko vykazuje také dobré čísla, že 
predbieha aj najlepšie svetové nemocnice. Áno, tie slovenské nemoc-
nice, na ktorých fotkách sa baví posledné mesiace celý slovenský in-
ternet. Vie sa o tom roky, ale opäť to nikoho nezaujíma. Paradoxne (pre 
niekoho), prvou lastovičkou je súkromná nemocnica, ktorá sa rozhodla 
zistiť a zverejniť svoje reálne, oveľa horšie čísla.

Hlavne však neexistuje informácia o produkte – bezplatnej zdravotnej 
starostlivosti. Pretože aj keď je bezplatná, rozhodne nie je bezodná, ne-
jaké hranice má (aj keď neformálne) a vždy mať bude. Je ťažké baviť sa o 
tom, či sa efektívne poskytuje niečo, čo nevieme zadefinovať.

Niekto tvrdí, že štátne nemocnice sú v nevýhode vďaka privatizácii nie-
ktorých činností (napr. laboratórne vyšetrenia), či kvôli koncentrácií ťaž-
ších prípadov. Iní môžu oponovať, že vďaka vytvoreniu minimálnej siete, 
do ktorej sa mnohé nemocnice dostali „politicky“ a vďaka ktorej majú 
isté zmluvy s poisťovňami, či vďaka pravidelnému oddlžovaniu, či exe-
kučnej amnestii (ktorá sa opäť dostala do zákona, ako prílepok zákona 
o radiačnej ochrane...) majú naopak štátne nemocnice v rukách tromfy. 
A môžu sa hádať od rána do večera. Meranie výkonnosti a porovnávanie 
výsledkov ako so zahraničím, tak v rámci Slovenska by malo byť samo-
zrejmosťou nielen u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale aj na 
úradoch, či v školstve.

SME, 7.9.2018

Giganty zacielili na zdravotníctvo

Martin Vlachynský

V polovici augusta ohlásil – ako už je štandardom, cez Twitter – profesor 
na Harvarde, vyučujúci aj na MIT a jeden z najznámejších amerických 
kardiochirugov Maulik Majmudar, že prijal ponuku od Amazonu.

Moment, nie je Amazon spoločnosť rozosielajúca knihy a elektronické 
hračky? Len ak ste nesledovali dianie posledných rokov. Okrem toho, že 
sa jej zakladateľ Jeff Bezos stal najbohatším mužom planéty, Amazon 
samotný vyrástol na jedného z inovačných lídrov vo svete a jeho biznis 
zasahuje do všetkých oblastí ľudského života. Najnovšie pripravujú 
frontálny útok na zdravotníctvo.

Profesor Majmudar nie je náhodná akvizícia. V Massachusetskej 
všeobecnej nemocnici viedol Transformačné laboratórium zdravotnej 
starostlivosti, ktorého hlavnou úlohou bola transformácia fungovania 
zdravotníctva pomocou najnovších inovácií. Nie je zďaleka prvým me-
dicínskym expertom, ktorého Amazon prijal v poslednej dobe. Spoloč-
nosť okrem toho kúpila online lekárenskú spoločnosť PillPack a chystá 
rozšírenie sortimentu nielen na lieky a medicínske zariadenia, ale aj 
integráciu Alexy, hlasom ovládaného asistenta, s aplikáciami na pod-
poru zdravého životného štýlu. Popri tom pripravuje aj vlastné kliniky 
pre zamestnancov. S viac ako pol miliónom zamestnancov je Amazon 
druhým najväčším zamestnávateľom v USA a náklady na zdravotnú sta-
rostlivosť predstavujú v benefitoch nemalú položku. Spojili sa v tom s J. 
P. Morgan a Berkshire Hathaway, takže ich plány sa môžu týkať až 1,2 
milióna zamestnancov.

Kardiovaskulárne ochorenia, najväčší zabijak, zaujímajú aj iné tech gi-
ganty. Google má výskumnú spoločnosť Verily, ktorá sa venuje zdra-
votným otázkam a šéfuje jej kardiologička Jessica Mega. Vic Gundotra, 
opäť kardiológ a bývalý viceprezident Google, sa v roku 2016 stal šéfom 
spoločnosti Alivecor, ktorá vyvíja softvérové a hardvérové medicínske 
nadstavby pre mobilné zariadenia. Diagnostický počítač Watson od IBM 
môžete stretnúť už aj na Slovensku. Facebook sa zase snaží dohodnúť 
s veľkými americkými nemocnicami na zdieľaní medicínskych dát a pre-
kvapenie, aj jeho medicínskemu výskumnému tímu šéfuje kardiológ 
Freddy Abnousi. Amazon, IBM, Microsoft, Google a Salesforce začiat-
kom augusta dokonca navrhli spoločné štandardy pre zdieľanie medi-
cínskych dát, ktoré by sa mali stať pilierom digitálnej medicíny.

Americké výdavky na zdravotníctvo podľa OECD dosahujú už 17 percent 
HDP. So starnúcou populáciou naprieč celým západným svetom budú 
rasť nároky nielen na zdravotnú starostlivosť ako takú, ale aj na jej fi-
nančnú dostupnosť. Technologickí lídri sú pripravení. Ale budú pripra-
vené aj preregulované zdravotné systémy vo svete?

HN, 27.8.2018

https://visolajsky.blog.sme.sk/c/491494/univerzitna-nemocnica-v-bratislave-famy-a-realita.html
https://visolajsky.blog.sme.sk/c/491494/univerzitna-nemocnica-v-bratislave-famy-a-realita.html
https://dennikn.sk/blog/347983/slovenske-drg-je-ako-yeti/
http://www.hpi.sk/2018/07/sprievodca-porodnicami-2018/
http://nemocnice.ineko.sk/rebricky/
https://domov.sme.sk/c/20888759/roky-sme-zle-vykazovali-spotrebu-liekov-stat-to-netrapilo.html
https://domov.sme.sk/c/20888759/roky-sme-zle-vykazovali-spotrebu-liekov-stat-to-netrapilo.html
https://dennikn.sk/1111879/ak-by-si-lekari-poriadne-umyvali-ruky-a-dbali-na-hygienu-nenakazilo-by-sa-len-v-nemocniciach-penty-1700-ludi/
http://jozefmarec.blog.pravda.sk/2016/11/17/drg-system-po-slovensky-zahuba-ci-spasa-s-nemocnicneho-segmentu-zdravotnictva/
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Aká je realita 
„nadmerných“ ziskov reťazcov

Martin Vlachynský

Zdá sa, že ministerka pôdohospodárstva objavila skvelú investičnú 
príležitosť – investovať do maloobchodu na Slovensku. Posúďte sami: 
„Veľké reťazce na Slovensku, ich podiel zo zisku, ktorý tu majú, je ob-
rovský. Všade inde vo svete dosahuje ziskovosť reťazcov 1 % až 1,5 %z 
tržieb, na Slovensku je 5 %  až 9 %, čiže to číslo je obrovské.“ Davy in-
vestorov hľadajú po svete výnos a pritom je to také ľahké, stačí investo-
vať do maloobchodného reťazca na Slovensku.

Ale sranda bokom. Poslali sme Ministerstvu pôdohospodárstva infožia-
dosť, s cieľom zistiť zdroj, z ktorého ministerka čerpala. Odpoveď nepre-
kvapila: zo žiadnej. Krach frančízy Carrefour naznačuje, že taký zázračný 
biznis to s tým retailom na Slovensku nebude. Preto sme si povedali, že 
ministerstvu pomôžeme v robení „evidence based policy“  a túto analý-
zu spravíme.

Zamerali sme sa na výsledky reťazcov TESCO, Lidl, Kaufland, BILLA 
a METRO pomocou databázy Finstat. COOP Jednotu sme nezaradili, 
pretože ju tvorí zhruba 30 samostatných právnych subjektov. V čase 
spracovávania neboli ešte poväčšine dostupné účtovné závierky z roku 
2017, preto končíme rokom 2016.

Rozdiely v ziskových maržiach reťazcov sú pomerne divoké – od 8 – 9 % 
v Lidli až po zhruba 1 % v reťazci BILLA.

A to sme do grafu nedávali už nefunkčný Carrefour. Ten medzi rokmi 
2009 - 2014 len raz zaknihoval kladnú ziskovú maržu, negatívnym re-
kordom bolo -11,9 % v roku 2014.

Porovnávať ziskové marže spoločnosti doma a v zahraničí je nezmysel. 
Po prvé, každý kto zakopol o podnikové financie vie, že výpovedná hod-
nota ziskovej marže je značne obmedzená, na popísanie finančného 
stavu spoločnosti treba použiť viac ukazovateľov. Po druhé, štruktúra 
kapitálového trhu sa medzi krajinami líši a porovnanie ziskovej marže v 
Nemecku a na Slovensku nám nepovie nič o tom, ako úspešná je spoloč-
nosť v rámci slovenskej ekonomiky.

Preto volíme porovnanie v rámci slovenskej ekonomiky. Porovnávať bu-
deme reťazce s piatimi najväčšími (podľa tržieb) potravinárskymi firma-
mi na Slovensku. A porovnávať budeme hneď 5 rôznych ukazovateľov. 
Všetky čísla sú priemerom za obdobie 2011 - 2016.

Návratnosť aktív (ROA) vyjadruje, koľko eur dokáže spoločnosť vygene-
rovať svojou činnosťou pred zdanením a úrokmi na 1 euro aktív. Tento 
ukazovateľ sa ale úplne nehodí na porovnanie rôznych odvetví, preto 
sme zaradili aj návratnosť na 1 investované euro (ROI). Hrubá marža 
ukazuje, koľko percent z 1 eura ostane spoločnosti, keď odráta nákup-

nú cenu tovaru a ďalšie priame náklady na nákup tohto tovaru (dopravu, 
clá...). O niečo užším vyjadrením je EBITDA marža, dala by sa zjednodu-
šene nazvať prevádzkovou maržou. Ukazuje, koľko spoločnosti ostane 
z 1 eura tržieb po odrátaní ceny tovaru a prevádzkových nákladov ako 
sú mzdy, nájomné, energie, a podobne. Z tejto marže musí ešte ďalej 
pokryť náklady na kapitál (budovy, stroje) a zisk. Zisková marža predsta-
vuje pomer medzi čistým ziskom (zisk po zdanení) a súčtom všetkých 
tržieb spoločnosti (tržby z predaja tovaru a tržby z predaja vlastných 
výrobkov a služieb). Je to percentuálne vyjadrenie čistého zisku na 1 
euro tržieb.

Výsledok vidíte v grafe. Reťazce majú navrch v ROI. Je to vysvetliteľné, 
maloobchodný predaj nevyžaduje zložité technologické, kapitálovo ná-
ročné investície. V maržiach zase dosahujú vyššie priemery. V hrubej 
marži nájdeme rozdiel až pri druhom desatinnom mieste, rovnako tak 
v návratnosti aktív.

Dajme potravinárov bokom. Ako sú na tom reťazce v porovnaní s ekono-
mikou ako takou? Vzali sme z Finstatu 50 najväčších firiem na Sloven-
sku a prerátali sme priemerné hodnoty ukazovateľov aj pre ne. Najskôr 
ako nevážené priemery, v druhom modeli sme vytvorili 1 „superfirmu“, 
teda spojili sme tržby, zisk a ďalšie veličiny do jednej kopy a ukazovatele 
vyrátali z toho (na ROI sme nemali dáta). Vzhľadom k našim obmedze-
ným (ľudským) kapacitám len pre rok 2016.

Ani v tomto prípade nevidíme „kraľovanie“ reťazcov. Skúsme ešte jeden 
pokus. Podarilo nám nájsť aj niektoré údaje za celú slovenskú ekonomi-
ku pre roky 2013- 2016:

https://www.etrend.sk/ekonomika/retazce-maju-u-nas-obrovsku-ziskovost-upozornuje-matecna.html
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Tak nič, opäť sa nám nepodarilo nájsť tú dominanciu reťazcov. Motivácia 
zdaniť reťazce je len a len politická.

Pre slovenské poľnohospodárstvo je na 7 rokov vyčlenených viac ako 4 
miliardy eur zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Ak nepomá-
hajú miliardy, sotva pomôže niekoľko desiatok miliónov (?) eur z „reťaz-
cového fondu pre poľnohospodárov“, aj keby si tie peniaze naozaj našli 
cestu k poľnohospodárom a nie do autosalónov luxusných značiek.

Ako vraví stará ekonomická múdrosť, obhadzovaním peniazmi problém 
nevyriešiš. Odvod reťazcov bude len ďalším zo série neštandardných 
a náhodných daní, ktoré zneprehľadňujú daňový systém, a hlavne vy-
tvárajú neistotu pre podnikateľov. Kto sa znepáči slovenskej vláde v 
ďalšom kole?  Zisk výrobcov nábytku alebo marža programátorských 
firiem? Podobné návrhy sú zaručeným spôsobom ako nielen odradiť 
nových investorov, ale aj ako vypudiť už etablovaných.

eTrend, 9.8.2018

Najvzrušujúcejšia kau-
za v ekonómii: Kauza 
majáky a nové dôkazy
Róbert Chovanculiak

Máločo vzrušuje (mikro)ekonómov viac ako debata o majákoch. Tie boli 
dlho obľúbeným príkladom verejného statku, ktorý musí poskytovať 
štát.

Predstava obchodníka so svetlom z majákov vyzerá smiešne. Predstav-
te si, akoby priplával ku každej lodi v blízkosti a požadoval od nej popla-
tok, lebo inak vypne svetlo. Na svetle z majákov sa príliš nedá zarobiť 
a podnikatelia nezvyknú robiť niečo, na čom sa nedá zarobiť. Študent 
ekonómie sa tak dočítal v prakticky každej učebnici, že bez štátu by ma-
jáky neboli. Výnimkou nebola ani najslávnejšia učebnica Paula Samu-
elsona. 

Darilo sa im aj bez štátu
Tento mém si žil svojím životom až do roku 1974. Vtedy sa Ronald Co-
ase rozhodol postaviť z kresla a pozrieť sa, ako to bolo naozaj (aj keď 
to pravdepodobne znamenalo len sadnúť si do ďalšieho kresla vo veľ-
kej londýnskej knižnici). No a tam objavil neuveriteľnú vec – veľká časť 
majákov postavená v Anglicku do začiatku 19. storočia bola súkromná. 
Postavili ich, prevádzkovali a financovali súkromní podnikatelia s cieľom 
dosiahnuť zisk. A celé to navyše fungovalo pomerne efektívne, až do 
zoštátnenia v prvej polovici 19. storočia. 

Ako podnikatelia dokázali tento zázrak? Jednoducho: financovanie ma-
jákov spojili s poplatkami za zakotvenie v prístave. Ono samotný účel 
majákov je navigovať loď nebezpečnými vodami v blízkosti brehu, keď 
sa blíži do prístavu. Služby poskytovania majákov a prístavov sú tak 

komplementy. Jeden bez druhého funguje len ťažko. A zároveň poplat-
ku za prístav sa nedá vyhnúť – na rozdiel od majákov. Stačilo tieto dve 
služby zviazať a bolo po probléme. Mohli sa začať prepisovať učebnice. 
Aj keď nezačali. Paul Samuleson nové poznatky nereflektoval a aj v ďal-
ších vydaniach svojej učebnice používal príklad majákov ako verejného 
statku.

V jednej posteli s kráľom
A možno urobil dobre. V roku 1993 sa totižto objavil nový článok, ktorý 
sa pozrel ešte trochu podrobnejšie, ako to bolo s tými majákmi v An-
glicku.  A objavil nepekné veci. Súkromní poskytovatelia majákov spali 
v jednej posteli s kráľom a jeho agentúrami. Áno, Coase mal pravdu, že 
veľa majákov postavili súkromníci, ale formu, akou to robili, by sme dnes 
skôr nazvali projektmi verejno-súkromného partnerstva. Na Slovensku 
neslávne známe ako PPP-projekty. 

Súkromník si najskôr poslal žiadosť o vybudovanie majáka, kráľ mu ná-
sledne udelil patent s monopolom na danú oblasť, stanovil poplatky a 
dokonca ich aj vyberali kráľovi výbercovia daní. Neskôr sa dokonca me-
dzi súkromníka a kráľa vtesnala ďalšia verejná agentúra. Cech námor-
níkov, ktorý postupne získal monopol na udeľovanie patentov. Nazýval 
sa Trinity House. Posledný klinec do hrobky Coasovho článku zabil o 
pár rokov neskôr článok, ktorý skritizoval aj samotnú efektívnosť tohto 
systému.  Poplatky boli vysoké, zložité a profitoval z toho hlavne cech, 
kráľ a prevádzkovatelia majákov. A už v menšej miere spotrebitelia a ná-
morníci. 

Trochu iné riešenie
V tomto bode kauza majákov na dekádu zamrzla. Tento rok sa však obja-
vili nové dôkazy. A tie usvedčujú ekonómov z prechádzajúceho odseku, 
že si neodviedli svoju prácu dobre. Boli ako ten pán z vtipu, ktorý hľadal 
v noci kľúče pod pouličnou lampou, aj keď ich stratil niekde inde – s odô-
vodnením „že tu je aspoň svetlo“. Nedávno sa dvaja mladí výskumníci 
pozreli aj mimo svetla majákov. A našli niečo zaujímavé. 

Majáky neboli jediný spôsob ako sa orientovať v noci pri brehoch pevni-
ny. Existovalo aj niečo ako „plávajúce majáky“ – lode so svetlom na sto-
žiari. A vo svojich dvoch nových štúdiách zmapovali príbeh anglických 
podnikateľov, ktorí prišli s týmto nápadom na začiatku 18. storočia.  A 
na rozdiel od svojich konkurentov s klasickými majákmi fungovali čisto 
na dobrovoľných princípoch bez obcovania s verejnou mocou. Dokonca 
môžeme tvrdiť, že fungovali napriek existencii kráľa a jeho agentúr. Ako 
to dokázali? A prečo sa o tom nedočítali Coase a ostatní?

V prvom rade podobne ako ich predchodcovia spojili poskytovanie ve-
rejného statku – svetelnej lode so súkromným – zakotvenie v prístave. 
Na rozdiel od konkurentov však nemali monopolnú povolenku ani vý-
bercov daní. Mali len reklamu po všetkých pohostinstvách, kaviarňach a 
novinách. A okrem spätného pýtania poplatkov prišli aj s „predplatným“. 
To je totiž ďalší spôsob, ako môže podnikateľ vylúčiť neplatičov zo spot-
reby verejného statku – nevyrobiť ho. 

Podnikatelia so svietiacou loďou presvedčili námorníkov, že ich vynález 
dokáže vyriešiť problémy pri problematickom brehu (nie všade sa dá po-
staviť maják). A dali im možnosť predplatiť si ich služby. S informáciou, 
že ak tak nespraví dosť z nich, tak žiadna loď so svetlom nebude. 

Okrem toho, že ich loď bola flexibilnejšia ako maják, bola aj výrazne lac-
nejšia. To znamenalo, že podnikateľom na dosiahnutie ziskovosti stači-
la menšia úspešnosť pri vyberaní poplatkov a zároveň si účtovali menšie 
poplatky. 

A do toho aplikovali aj šikovnú cenovú diskrimináciu – čo bol ďalší ná-
stroj ako motivovať (potenciálnych) čiernych pasažierov, aby neskrývali 
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svoju ochotu platiť. Od väčších, ziskovejších lodí pýtali väčšie príspevky 
ako od menších, nekomerčných. Prvá svietiaca loď fungovala tak dobre, 
že podnikatelia hneď rozbehli zbierky na budovanie ďalších. Vtedy sa 
však objavil problém. A nebol to učebnicový problém z kapitoly o verej-
ných statkoch, ale problém z kapitoly o rent-seekingu a politikárčení.

Kto v skutočnosti zlyhal?
Obžalovaným v tejto novej kauze je spomínaný námornícky cech Trinity 
House. Ten postupne v 16. a 17. storočí získaval stále ďalšie monopol-
né výsady. Začalo to právom na regulovanie a vytváranie orientačných 
značiek na mori, právom na licencovanie prístavných lodivodov, ktorí 
pomáhali lodiam zakotviť a neskôr právom na budovanie bóji a majákov. 
Z Trinity House sa tak stala kľúčová agentúra, ktorá si strážila svoj ťažko 
vylobovaný monopol na vydávanie povolení.

Podnikatelia so svietiacou loďou si toho boli dobré vedomí. Pred nimi 
agentúra zrušila už množstvo iniciatív, ktoré chceli obísť ju alebo kráľa. 
Preto si namiesto patentu na maják zažiadali klasický patent na vyná-
lez, do ktorého uviedli, že na trh plánujú priniesť nový druh svetiel. Spo-
čiatku tak unikli radaru Trinity House, ale to trvalo len pol roka. 

Hneď potom spustil Trinity House právnicky útok všetkými smermi. Vý-
sledkom bolo, že kráľ pôvodný patent stiahol a loď so svetlom začala 
plávať v nelegálnych vodách. A plávala v nich ešte nasledujúce dva roky. 
Nakoniec však podnikatelia kapitulovali a aplikovali starú, dobrú taktiku 
– ak ich nemôže poraziť, pridaj sa k nim. Rozhodli sa zaplatiť Trinity Hou-
se poplatok za povolenku a tým získali monopol na svoju prevádzku. A 
pevne stanovené poplatky, za ktorých vyberanie zodpovedali úradníci. 

Historická analýza si nemôže byť nikdy 100-percentne istá svojimi zá-
vermi. Ale táto posledná kauza ukazuje, že čisto súkromné poskytova-
nie verejného statku bolo s veľkou pravdepodobnosťou možné. Stačilo 
nedefinovať „trh s navigáciou“ príliš úzko a pozrieť sa aj mimo klasických 
majákov. 

Otázkou ostáva, aké iné a inovatívne spôsoby zväzovania by podnika-
telia objavili, keby Trinity House nemonopolizovali poskytovanie dopln-
kových súkromných služieb ako pilotovanie či zaťažovanie spodku lode 
vrecami pre lepšiu manévrovateľnosť. 

V každom prípade história lodnej navigácie pri brehoch Anglicka ukazu-
je, že pri interpretovaní udalostí sa okrem zlyhaní trhu musíme pozerať 
aj na zlyhania štátu. Tie hrali väčšiu  rolu, než by predpokladali autori 
učebníc.

iness.sk, 3.8.2018

Čakanie na prvú jazdu
Monika Budzák

Slobodný pohyb tovarov v EÚ funguje tak, že strávite x-hodín ťahaním 
poradových čísel, hľadaním informácií na internete a zaplatíte skoro 
400 eur za dovoz auta zo susednej krajiny. 

Pri prihlásení vozidla môže Slovákovi vypadnúť nejeden vlas. O tom, ako 
eliminovať nezmyselné kroky pri evidencii vozidiel písal kolega Martin 
tu. Samostatná kapitola je dovoz auta zo zahraničia. Pritom nemusí ísť o 
dovoz z tzv. tretej krajiny, ale stačí niekoľko kilometrov vzdialené sused-
né Rakúsko či Česko. Byrokracia je stálym strašiakom v agende prihla-
sovania vozidiel, a to aj napriek spoločnému trhu bez hraníc a snahe o 
harmonizáciu zákonov. V rodine sme nedávno kupovali auto dovezené 
z Nemecka. Kým sme si spokojne prvýkrát zašoférovali prebehlo niekoľ-
ko týždňov a z našej peňaženky ubudli stovky eur a to bez akýchkoľvek 
technických či dokumentačných problémov. Naše dovezené Mondeo 
nemalo ešte tri roky, preto nám ešte ubudli niektoré povinnosti, ako 
technická a emisná kontrola.

Kúpiť ojazdené auto v zahraničí je pre mnohých ekonomickou voľbou. 
Ponuka je väčšia, povesť autobazárov častokrát lepšia. Avšak pri voľ-
nom pohybe cez hranice rýchlo zabudneme, že okrem auta si vezieme 
aj kopec byrokracie.  

Pozrime sa čo čaká na nového majiteľa vozidla po návrate na Slovensko. 
Mali sme to šťastie, že sme sa vyhli byrokracii v zahraničí, keďže sme 
kúpili auto od predajcu na Slovensku, ktorý túto agendu vybavil za nás. 
Napriek tomu sme neobišli dlhé návštevy úradov. Nielen časovo nároč-
né úkony ale aj ďalšie poplatky čakajú na šťastného majiteľa. 

1. Kontrola originality – každé dovezené vozidlo musí povinne prejsť 
kontrolou, pri ktorej sa zisťuje, či nebolo neoprávnene zasahované do 
konštrukcie vozidla. Cena sa pohybuje v rozmedzí od 60 – 100 eur. Kon-
trola sa dá vybaviť aj na niektorých pracoviskách STK, o tomto postupe 
však nemusí vedieť každý. Pri starších vozidlách by mala byť kontrola 
originality v rámci STK samozrejmosťou, čím by vlastník auta ušetril čas 
aj peniaze.

2. Technická a emisná kontrola – povinná pri vozidle staršom ako 4 roky. 
Ceny sa pohybujú od 50 – 70 eur, závisí od počtu úkonov. Ak vám naprí-
klad doplnia technické údaje o dovezenom vozidle, stojí to ďalších 12 
eur.
3. Nasleduje návšteva okresného úradu, ktorý vydá slovenský tech-
nický preukaz. To je potrebné  stihnúť v lehote do 15 dní po kontrole 
originality, v opačnom prípade ju musíte absolvovať znovu (čím prihlá-
senie vozidla opäť zdražie). Novinkou od tohto roka je, že vypísanú žia-
dosť môžete podať na ktoromkoľvek okresnom úrade na Slovensku, bez 
ohľadu na miesto trvalého pobytu. Vybavenie stojí 100 eur v prípade 30 
dňovej lehoty a 300 eur pri vybavení do 5 dní. Zároveň treba uhradiť po-
platok za potvrdenie, že výrobca preberá zodpovednosť za nakladanie 
s odpadom pochádzajúcim z dovezeného vozidla. Poplatok určuje zá-
stupca výrobcu vozidla na Slovensku alebo Organizácia zodpovednosti 
výrobcov, ktorej zmluvným členom je výrobca vozidla. Vyplýva to zo zá-
kona o odpadoch a potvrdenie získate e-mailom po uhradení poplatku 
cez internet. Ide o jeden z mála úkonov, ktorý sa dá rýchlo vybaviť aj 
mimo pracovnej doby. Zaplatili sme 31,20 eur aj s DPH, o zmysluplnosti 
poplatku nebudeme polemizovať.

Podanie žiadosti o vydanie slovenského technického preukazu na 
okresnom úrade žiaľ také rýchle nie je. Treba si nájsť čas počas úradných 
hodín, zaplatiť kolok v automate (ak funguje, ak nie, nasleduje návšteva 

Zasadanie cechu Trinity House na maľbe z roku 1810.

https://www.stkonline.sk/informacny-servis/ceny-technickej-a-emisnej-kontroly
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pošty ako to bolo v našom prípade) a čakať na rozhodnutie. Je nutné 
vypísať dlhú žiadosť s údajmi o vozidle, doložiť zahraničný technický 
preukaz, odborný posudok z kontroly originality, (pri starších vozidlách 
aj protokol o technickej a emisnej kontrole) a doklad o nadobudnutí vo-
zidla (napr. kúpnu zmluvu). Vybavenie závisí od počtu žiadostí na okres-
nom úrade, preto treba počítať aj s 20- až 30-dňovou dobou vybavenia. 
U nás trvalo vybavenie 23 dní, vydali nám osvedčenie o evidencii časť 
II (tzv. veľký techničák) a rozhodnutie o schválení dovezeného vozidla.

4. Po vydaní slovenského technického preukazu môžete konečne pri-
hlásiť auto na polícii. Tento úkon je však nutné vybaviť v mieste trvalého 
pobytu. Keďže sa v mieste trvalého pobytu vyskytujeme prevažne len 
cez víkendy, museli sme si vybaviť splnomocnenie s úradne overeným 
podpisom. A potrebovali sme dve – jedno na okresný úrad, aby splno-
mocnencovi vydali technický preukaz a druhé na dopravný inšpektorát 
polície, aby mohol vybaviť samotný úkon prihlásenia.

Tlačivo na prihlásenie do evidencie vozidiel je dostupné aj na internete, 
keďže ale štátna správa spravidla nie je veľmi priateľská k užívateľom, 
potrebujete ho vytlačiť obojstranne a vo formáte A3(!). Ministerstvo 
vnútra to vo svojom manuáli na tlač zdôvodňuje tým, že je to praktic-
ké riešenie, keďže ide o katalogizované tlačivo, do ktorého sa zakladajú 
všetky ostatné doklady a tlačivá. Hoci prístup k tlačiarni nie je pre bež-
ného občana problémom, formát A3 nie je možné vytlačiť na obyčajnej 
tlačiarni, čiže ani zverejnené tlačivo na internete nie je veľkou pomocou. 
Údaje o vozidle a jeho držiteľovi by bolo pritom jednoduchšie vyplniť 
online, zaplatiť poplatok a vyzdvihnúť evidenčné číslo na ktoromkoľvek 
dopravnom inšpektoráte. To, či si dopravný inšpektorát žiadosť vytlačí 
na A4, A3 alebo ktorýkoľvek iný formát, už nie je záležitosťou vodiča.
Zaplatíte registračný poplatok, ktorý vám vypočítajú na základe výkonu 
a veku vozidla, dostanete evidenčné čísla a môžete jazdiť. Naše auto 
malo výkon 110kW a necelé 3 roky, zaplatili sme 178,60 eur.  Ak máte 
šťastie, návštevu okresného úradu a prihlásenie vozidla na polícii vy-
bavíte za jeden deň, ak nie, snáď sa to podarí na druhý alebo tretí raz. 
V našom prípade pri vyzdvihnutí dokladov z Okresného úradu pracovník 
poznamenal, že v piatok a jednu hodinu pred ukončením úradných ho-
dín sa nám neoplatí navštíviť dopravný inšpektorát polície. Predsa sme 
to skúsili a za pomoci ochotnej úradníčky sa podarilo vyplniť tlačivo aj 
navoliť správnu kombináciu na automate pri platení správneho poplat-
ku.

Čas na zápis do evidencie vozidiel by sa dal skrátiť, ak by všetky úkony 
bolo možné vybaviť na jednom mieste. V susednom Česku napríklad 
stačí podať jednu žiadosť na dopravnom inšpektoráte (ktorýkoľvek 
úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou), kde do 30 dní získate malý aj 
veľký technický preukaz, rovnako aj evidenčné číslo. Vyhnete sa tak 
návšteve rôznych úradov, pokiaľ tieto nesídlia pod jednou strechou, ťa-
haniu poradových čísel a dlhému čakaniu. Nehovoriac o tom, že ušetríte 
na poplatkoch. Registrácia vozidla u susedov má jednotný správny po-
platok a dopredu viete, koľko zaplatíte.

V Rakúsku prebieha prihlásenie dovezeného vozidla rovnako na jed-
nom mieste. Platí sa špeciálny poplatok, ktorý závisí od parametrov 
auta. Rakúšania majú síce prihlásenie vozidla viazané na miesto trvalé-
ho pobytu, avšak celý proces riešia súkromné poisťovne, čím sa značne 
skracuje čas vybavenia. Vozidlo ale nemusíte prihlásiť/odhlásiť v pois-
ťovni, v ktorej ho máte poistené, ale v ktorejkoľvek pobočke nablízku. 
Navyše, nemusíte vypĺňať žiadne formuláre – len odovzdáte doklady a 
poisťovňa vám v priebehu niekoľkých minút prihlási vozidlo a odovzdá 
evidenčné čísla. Správny poplatok ide štátu, časť z neho získa poisťov-
ňa. Ide o efektívny presun kompetencií na súkromnú sféru, ktorý by sa 
dal aplikovať aj u nás, čím by sa ušetrili náklady aj čas občanov. Okrem 
toho má poisťovňa právo požiadať o vrátenie evidenčných čísel v prí-
pade, že poistník neplatí poistné. Je to teda zároveň efektívna kontrola 
neplatných povinných zmluvných poistení.

Celý proces od kúpy auta po prvú jazdu nás stál nemálo času. Okrem 
čakania na úradoch sme strávili niekoľko hodín zisťovaním informácií 
na internete, ktoré sú v mnohých prípadoch veľmi ťažko dostupné. Do-
kopy sme na úradoch strávili asi 3,5 hodiny, zisťovaním informácií cez 
internet a telefonicky ešte ďalšie 3 hodiny. Napriek časovému nákladu 
sme mali šťastie na rýchle vybavenie agendy na samotnom dopravnom 
inšpektoráte a keďže sme kúpili auto mladšie ako 4 roky, vyhli sme sa 
povinnej technickej a emisnej kontrole. Kontrolu originality za nás ab-
solvoval ešte predajca vozidla, časový náklad nám bol v tomto prípa-
de ušetrený. Do výpočtu sme nezarátali časové a finančné náklady na 
uzavretie povinného zmluvného poistenia či nákup povinnej výbavy 
auta (autolekárnička, reflexné vesty, výstražný trojuholník).

Pozitívne príklady postupov zo zahraničia nám ukazujú, že aj neprí-
jemné úradné úkony môžeme vybaviť rýchlo, efektívne a lacno, ak sa 
správne prerozdelia kompetencie. Náklad byrokracie pri prihlásení do-
vezeného vozidla je možné redukovať, potrebná je ale predovšetkým 
politická vôľa.

iness.sk, 21.8.2018

Šťastné sliepky
Monika Budzák

Zamýšľať sa nad životom zvierat, ktoré jeme, je luxus dnešnej doby. S 
rastúcim blahobytom je mamina veta „Budeš jesť to, čo je navarené!“ 
stále menej aktuálna. Potravinové škandály ako kontaminované vajcia, 
pokazené brazílske mäso alebo poľská hydina nás tiež vedú k hlbšiemu 
zamysleniu nad kvalitou jedla. A nielen to, aj etika a morálka jedenia zís-
kava na vážnosti. Z každej strany prichádzajú zdanlivé riešenia týchto 
problémov, sprísňujú sa zákony, upravujú sa požiadavky na označovanie 
potravín, extrémnejší obhajcovia zvieracích práv volajú po vegánstve. V 
smršti riešení nájsť to skutočné, ktoré nehojí len naše rany svedomia 
ale práve tie zvieracie, nie je jednoduchá úloha. Pri spĺňaní zákonných 
požiadaviek čelia farmári nezanedbateľným nákladom,  ktoré nie vždy 
dosiahnu požadovaný cieľ.

Pred nedávnom sa v Česku rozpútala debata o dôstojnejšom živote 
nosníc. Ochranári zverejnili zábery zo štyroch klietkových veľkochovov, 
ktoré spolu tvoria približne 15 % produkcie vajec v Česku. Sliepky v kliet-

https://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla
https://www.minv.sk/?prihlasenie-noveho-vozidla
https://www.povinne-ruceni.com/clanky/prihlaseni-ojeteho-auta-z-dovozu/
https://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/Auto-Zulassung-dauert-15-Minuten-statt-fuenf-Stunden;art15,2559224
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Európska ochrana
spotrebiteľa na hlavu

Martin Vlachynský

Počuli ste už pojem „vrtuľníkoví rodičia“? Sú to prehnane starostliví ro-
dičia, ktorí ako vrtuľníky krúžia v každej situácii okolo svojich potomkov, 
neustále ich korigujú a komandujú. Výsledkom sú rozmaznané ufňuka-
né deti, neschopné samostatného konania a rozhodovania.

Veľmi podobne by sa dala definovať aj európska ochrana spotrebiteľa. O 
byrokratickej katastrofe menom GDPR sa popísalo toho dosť. Tento rok 
sa však zjavili aj iné chuťovky, ktoré majú chrániť spotrebiteľa pred ním 
samým. Pred pár mesiacmi začali drobným investorom v Európe prichá-
dzať správy od ich brokerov. V nich im oznamovali, že momentálne nie je 
možné nakupovať americké ETF.

ETF sú pasívne akciové fondy, automaticky kopírujúce nejaký burzový 
index, či iný balík aktív. Je to jednoduchý a hlavne veľmi lacný spôsob, 
ako si aj drobný investor sporiaci pár tisíc ročne dokáže „nakúpiť“ trh. 
Pre Európanov, najmä tých zvyknutých „investovať“ hlavne do hrnče-
ka v kredenci, predstavujú ETF skvelý spôsob, ako sa posunúť v správe 
osobných financií ďalej. Mnohí siahali najmä po americkej ponuke, keď-
že tá je podstatne väčšia a širšia ako ponuka európska.

Dôvodom obmedzenia je nábeh nových regulácií Európskej Únie – MI-
FID II a PRIIPs, ktorá okrem iného zaviedla povinnosť jednotlivým fon-
dom vypracovať dokumenty (Key Information Document) v jazykoch, 
ktorými hovoria obyvatelia krajín, kde sa tieto ETF distribuujú. Tieto 
dokumenty naviac musia obsahovať množstvo informácií, vypracované 
scenáre vývoja a podobne.

Niektoré americké fondy pravdepodobne túto dokumentáciu skôr ale-
bo neskôr vypracujú. No pre ďalšie fondy bude európsky trh drobných 
investorov natoľko malý, že sa im investovať do dokumentácie neoplatí. 
Európski investori tak budú ochránení dokonale – produkt si nebudú 
môcť kúpiť vôbec.
Pritom, ako v mnohých iných prípadoch, aj tu sa regulácie ochrany spot-
rebiteľa snažia len kostrbato kopírovať to, čo trh už dávno vyriešil. Stačí 
si otvoriť internetový prehliadač, zadať názov ETF a na návštevníka sa 
zosypú desiatky, ak nie stovky popisov, analýz a blogov toho - ktorého 
nástroja.

Na umelo vytvorený problém nefunkčná a drahá záplata. Burzové in-
vestovanie je a bude riziková aktivita. Minimalizácia tohto rizika je 
najmä otázkou finančnej gramotnosti investora. Regulátor by sa mal 
zamerať na to, či poskytovatelia služieb spĺňajú to, čo deklarujú. Akým 
spôsobom svoje služby deklarujú, by malo byť ponechané na dohode 
medzi poskytovateľom a jeho zákazníkmi – burzou a investorom. Hlavne 
ak tento vzťah funguje už celé dekády.

iness.sk, 15.8.2018

kach nemajú dostatok priestoru na hrabanie, pohyb, sú odrané z peria 
až na kožu a v klietke sa nájdu aj mŕtve jedince. Na Slovensku to fun-
guje podobne. Klietkový chov je hlavne v západnej Európe už niekoľko 
rokov terčom kritiky. Od roku 2012 je v EÚ zakázaný klasický klietkový 
chov a povolil sa len tzv. obohatený variant, v ktorom majú nosnice viac 
priestoru či hniezdo na sedenie. Napriek tomu bývajú podstielkový chov 
alebo voľný výbeh označované ako žiadané alternatívy, v ktorých žijú 
šťastné a teda aj zdravšie sliepky.

Kupujúci má na výber vajcia od sliepok v klietke, z podstielky v halách, 
voľného výbehu alebo z biochovu. Spotrebitelia v Európe a aj na Slo-
vensku chcú stále lepšie podmienky pre zvieratá a zdravšie výrobky, a to 
aj za predpokladu, že budú kupovať drahšie vajcia.  Reagujú aj reťazce, 
ktoré predaj vajec z klietkového chovu postupne obmedzujú. Hoci sliep-
ky v podstielkových chovoch majú viac priestoru na pohyb ako v klietke, 
k patologickým prejavom správania sa dochádza aj tu. Kanibalizmus, 
otrhané perie a znečistená podstielka poskytujú podobný pohľad ako 
na nosnice v klietkach. Mnohí tiež netušia, že v podstielkovom chove 
je limit 9 nosníc na m2. Ideálne riešenie z pohľadu zdravia sliepok teda 
poskytuje len voľný výbeh, kde na rozdiel od podstielky majú nosnice 
možnosť pohybovať sa aj na trávnatých plochách.

Napriek tomu je dobrým znamením, že hlasovanie nohami funguje. Bez 
zdĺhavého schvaľovania nových zákazov a obmedzení spotrebitelia vo-
lia lepšiu alternatívu a reťazce sa prispôsobujú. Hoci aj v podstielkovom 
chove nie sú podmienky pre zvieratá ideálne, ide o medzistupeň k voľ-
nému chovu, ktorý je pre zvieratá najlepšou možnou voľbou.

A nielen spotrebitelia, ale napr. aj reštaurácie menia stratégiu. Mc Do-
nald´s berie na Slovensku vajcia výhradne z podstielkového chovu a 
v Česku mal záujem dokonca o odber z voľného výbehu, nenašiel ale 
dostatočnú ponuku. Spoločensky zodpovedné podnikanie je totiž ďal-
ším rozmerom v spotrebiteľskom rozhodovaní, ktorý nevyžaduje nové 
nariadenia a zákazy, ale vyplýva z rastúceho blahobytu kupujúcich a ich 
dopytu. Sila spotrebiteľov premeniť požiadavky na lepší život zvierat do 
efektívneho dopytu sa ale stále podceňuje. 

Niektoré farmy už prešli na iný spôsob chovu, je to ale postupný proces. 
Zo 14 nových schválených chovov v roku 2017 a 2018 pribudli doposiaľ 
len 3 s klietkovým chovom nosníc. Na Slovensku žije takmer 90 % nos-
níc v klietkach. Napríklad v Nemecku je to už len okolo 10 %. Priemerná 
spotreba vajec na Slováka je 220 ks. Ak by sme chceli všetky nosnice 
kryjúce slovenskú spotrebu vajec presťahovať do voľného výbehu (pri 
priemernej znáške 200 vajec ročne a v ktorom norma vyžaduje 4m2 na 
jednu nosnicu), potrebovali by sme plochu asi 2400 ha, čo predstavuje 
cca 0,1 % poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Francúzsko ohlásilo 
zákaz klietkového chovu už v roku 2022, Nemecko v 2025. Kým na Slo-
vensku predaj vajec z klietkového chovu obmedzujú samotné reťazce, 
na západe ho obmedzujú politici. Nastolenie zákonných obmedzení pri-
tom nie je potrebné, keď spotrebitelia svojim dopytom sami určujú, čo 
chcú vidieť v regáloch v supermarkete.

Trend je jasný, otázne je, či hydinári nenarazia na ďalšie prekážky pri 
rozširovaní chovov, ako nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pôde alebo 
byrokratickú záťaž pri plnení noriem. Už dnes napĺňa Slovensko „vaječ-
nú sebestačnosť“ na 106 %, avšak kvôli nedostatku vajec z mimokliet-
kových chovov existuje dopyt po zahraničných vajciach. Krajiny ako 
Nemecko budú mať v tomto prípade navrch, keďže s obmedzovaním 
klietkového chovu začali skôr. Postupná transformácia fariem si bude 
na Slovensku vyžadovať proaktívny prístup aj zo strany hydinárov, aby 
dokázali uspokojiť dopyt po vajciach zo „šťastných“ chovov.

iness.sk, 21.8.2018

https://www.papucovyinvestor.sk/ako-zachranit-svoje-etf-portfolio/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/the-unforeseen-boost-to-europe-s-etfs-as-spy-no-longer-an-option
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-23/the-unforeseen-boost-to-europe-s-etfs-as-spy-no-longer-an-option
https://ekonomika.idnes.cz/mcdonald-s-nesehnal-vejce-z-volneho-chovu-f10-/test.aspx?c=A151216_191339_test_ozr
https://ekonomika.idnes.cz/mcdonald-s-nesehnal-vejce-z-volneho-chovu-f10-/test.aspx?c=A151216_191339_test_ozr
https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?order=Datum_pridelenia
http://www.uniahydinarov.sk/aktuality/?id=175&start=0
http://www.uniahydinarov.sk/aktuality/?id=175&start=0
https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/legehennen
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/439675-vajec-mame-dostatok-aj-tak-sa-dovazaju/
http://www.uniahydinarov.sk/aktuality/?id=161&start=0
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Peniaze nie sú všetko, 
ani v zdravotníctve
Martin Vlachynský

V júni sa začala elektronická aukcia, ktorá je súčasťou už 5. oddlžovania 
slovenských nemocníc, tentokrát s cenovkou 585 miliónov eur. Finan-
covanie zdravotníctva je horúcou politickou témou aj v Spojenom krá-
ľovstve. Veľká časť zdravotnej starostlivosti je tam poskytovaná štát-
nym kolosom NHS, založeným v roku 1948. Len pre ilustráciu, má 1,7 
milióna zamestnancov, čo z neho robí 5. najväčšieho zamestnávateľa 
na planéte. V posledných rokoch však NHS čoraz viac trápia finančné 
problémy.

NHS je financované z rozpočtu (nie cez zdravotné odvody) a ročné vý-
davky celé dekády rástli priemerným tempom 4%. Kým v roku 1948 
začínali na úrovni 9 miliárd libier v dnešných cenách, dnes je to 120 mi-
liárd libier. Kríza a prísne kalkulačky ministrov financií sa skombinovali s 
rastúcim vekom obyvateľstva a v rozpočte NHS sa začali zjavovať čoraz 
väčšie diery. Výsledkom je klesajúca dostupnosť akútnej starostlivosti, 
či obvodných lekárov. Problémy sa riešia akútnymi injekciami v štýle mi-
liarda tu, miliarda tam. Podobnosť so slovenským zdravotníctvom čisto 
náhodná!
Aj preto bol jedným zo sloganov zástancov Brexitu presmerovanie 350 
miliónov libier týždenne z platieb do EÚ na platby do NHS. Nereálny 
sľub, ktorým po referende zástancovia Brexitu dostávali pravidelne po 
hlave sa stáva nakoniec realitou, aj keď trocha iným spôsobom. Premié-
rka Mayová sľúbila na 70. výročie NHS navýšiť ročný rozpočet do roku 
2024 o 20 miliárd libier. Nie je však jasné, ako budú tieto zdroje finan-
cované. Britskí analytici vyrátali, že by to znamenalo viac ako 880 libier 
na každého daňovníka ročne, čo by voličov nepotešilo. Zatiaľ to teda 
vyzerá na vyšší rozpočtový deficit.

Obhadzovanie problému peniazmi však ponúka vždy len dočasné rie-
šenia. Think tank CPS v nedávnej štúdii upozornil, že kľúčové je zvýšiť 
efektívnosť NHS, inak to budú vyhodené peniaze. Na dátach z rokov 
1995-2015 vyrátali, že čím viac peňazí v daný rok do NHS pritieklo, tým 
menší nárast produktivity bol vykázaný. Ako upozornil v ďalšej štúdií 
poslanec Alan Mak, NHS chýbajú inovácie. Niektoré nemocnice stále 
používajú faxy, či pager-e.

Ešte dôležitejšie sú systémové inovácie. Napríklad v mzdových a moti-
vačných štruktúrach pre zamestnancov, pretože 2/3 rozpočtu NHS ide 
na mzdy. Alebo v samotnej štruktúre služieb. Starnúce obyvateľstvo 
s množiacimi sa chronickými chorobami a rastúcou sociálnou odkáza-
nosťou nemá k dispozíciI dostatočné množstvo zariadení dlhodobej 
starostlivosti a tak preťažujú urgentnú starostlivosť (za posledných 13 
rokov narástli návštevy urgentu o 40%) a obsadzujú lôžka v bežných 
nemocniciach. V januári 2018 sa vďaka chrípkovej epidémii obsadenosť 
lôžok dostala na úroveň 95%.

Peniaze nevyriešia všetko, ani v zdravotníctve. Treba mať aj politickú 
odvahu robiť systémové zmeny.

HN, 14.8.2018

Finančná gramotnosť politikov
Martin Vlachynský

Nízka finančná gramotnosť obyvateľstva má na spoločnosť neblahé 
dôsledky. Keď ľudia nerozumejú fungovaniu finančných produktov, ne-
vyznajú sa vo finančnej terminológii, netušia ako sa počíta úrok, potom 

skončia s nevýhodnými pôžičkami, či so sporiacim poistením, ktoré po-
riadne nič nekryje a rozhodne nič nesporí.
Ešte väčší problém je, keď základným pojmom vo financiách nerozume-
jú politici. Vďaka svojej neznalosti netrpia totiž iba oni, ale hlavne celá 
ekonomika. Aktuálne sa ukazuje, že nejeden politik nerozumie rozdielu 
medzi ziskom a obratom. Áno, hovoríme o chystanom odvode pre reťaz-
ce, respektíve skôr o odvode  obchodov.

Len za posledných 12 mesiacov narástli ceny potravín na Slovensku o 
4,5%, teda viac ako celková inflácia . Na varovanie, že tento odvod sa 
prenesie do cien potravín, zareagovali niektorí politici úprimným za-
čudovaním, že prečo by mala. Veď je to daň na reťazce! Nech si okrešú 
zisky!

Zabúdajú však, že je to daň z obratu a nie zo zisku. Zisk majú tí pod-
nikatelia, ktorí sú úspešní a ktorí lepšie uspokojujú zákazníka ako kon-
kurenti. Obrat majú naopak úplne všetci aktívni podnikatelia, hoci by aj 
boli na hranici bankrotu. Obrat je v princípe tržbou (rozdiel medzi týmito 
dvoma termínmi môžeme v tomto komentári zanedbať) obchodníka. 
Suma, ktorú zinkasuje za svoje produkty však nehovorí nič o tom, koľko 
vynaložil obchodník na nákup tohto tovaru od dodávateľa, na mzdy, či 
na budovy a technológie. V prípade maloobchodu s potravinami je ob-
rat podstatne väčší, ako zisk. V súčasnosti asi najúspešnejší reťazec Lidl 
mal minulý rok zisk 111 miliónov eur, ale tržby 1 150 miliónov.

Ak by obchodníci nepreniesli významnú časť odvodu do cien tovarov, 
drvivá väčšina z nich by jednoducho zbankrotovala. Nie je ťažké to uká-
zať. Na Slovensku sme identifikovali 41 klasických reťazcov s dominant-
ným predajom potravín.  V roku 2017 ich bolo v strate osem. Ak by sa 
odvod zaviedol v roku 2017, do straty by sa dostalo ďalších 29 reťazcov! 
Inými slovami, v strate by bolo 90% všetkých reťazcov.

V skutočnosti bude dopad odvodu ešte oveľa rozsiahlejší. Nezarátali 
sme totiž siete podnikových predajní mäsiarov, pekární, a ďalších. Ne-
zarátali sme ani stovky, možno tisíce malých obchodov, ktoré sú súčas-
ťou aliancií, ktoré novela tiež považuje za reťazce. Dnes je totiž rarita 
nájsť potraviny, ktoré by neboli súčasťou marketingovej a dodávateľ-
skej aliancie ako sú Môjobchod, či Bala. Ak chce slovenský maloobchod 
s potravinami prežiť, nemá inú možnosť, ako zvýšiť ceny.

Viac o odvode na reťazce sa dočítate aj v našej publikácií Odvod reťaz-
cov - strašiak pre veľkých, kladivo na malých.

HN, 22.10.2018

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/iness_odvod_retazcov.pdf
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/iness_odvod_retazcov.pdf
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Iné
INT 7/2018: Elektrická daň vzrástla

Elektrická daň dosiahla v prvej polovici roka 2018 okrúhlych 31 €/MWh, 
čo je o 17% viac ako hodnota 26,5 €/MWh z roku 2015. Referenčná do-
mácnosť tak ročne zaplatí 71,3 €, v roku 2015 to bolo 60,8 €.

V roku 2015 INESS zverejnil koncept skrytej dane s názvom „Elektrická 
daň“. V nej sme vypočítali skrytú daň, ktorú platia spotrebitelia z každej 
MWh elektrickej energie. Daň je fiktívna, ale zaplatené peniaze skutoč-
né. Sú to náklady rôznych politík, ktoré sú prenesené do cien elektriny – 
environmentálna politika (dotácia „zeleným“ zdrojom), sociálna politika 
(dotácia na spaľovanie hnedého uhlia), nevytvorenie rezerv v minulosti 
(vyraďovanie jadrových elektrární), či využívanie monopolného posta-
venia štátu na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu (dividendy SEPS).

V novom vydaní INESS na tému: Elektrická daň vzrástla sme tieto čísla 
spočítali opäť, tentokrát pre rok 2018.

Negatívnych dopadov cien elektriny na konkurencieschopnosť Sloven-
ska si je vedomá aj vláda. Pripravila novelu zákona, podľa ktorej by mali 
mať veľkí odberatelia odpustených časť nákladov a tým nižšiu Elektric-
kú daň. V publikácii prinášame argumenty, prečo tento spôsob riešenia 
drahej elektriny nie je najlepší, a ktoré riešenia by slovenskej ekonomi-
ke prospeli viac.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako pdf na stránke iness.sk.

Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, kladivo na malých

Na októbrovú schôdzu parlamentu je predložený návrh zákona o oso-
bitnom odvode obchodných reťazcov. Podobné zákony sa v nedávnej 
minulosti zjavili aj v Maďarsku, či Poľsku, kde boli predmetom kritiky 
Európske komisie a museli byť upravované.

Tento návrh považujeme za škodlivý pre podnikateľské prostredie na 
Slovensku troma spôsobmi. Ako každá iná daň, aj táto prinesie kom-
bináciu vyšších cien pre spotrebiteľov (pričom viac zasiahnuté budú 
potraviny), menej zdrojov na mzdy zamestnancov a investície podnika-
teľov. Zároveň prinesie nemalú byrokratickú záťaž. Podnikatelia budú 
musieť dôsledne sledovať, kedy im vzniká odvodová povinnosť a aká 
je jej výška. V prípade opomenutia sú v návrhu automatické pokuty. 
Odvod je pritom nastavený tak, že do neho spadne veľké množstvo aj 
stredných a malých obchodníkov, či dokonca výrobcovia potravín, ktorí 
predávajú výrobky koncovým zákazníkom. Treťou škodou je zhoršenie 
podnikateľského prostredia v maloobchode. Začínajúci obchodníci a 
potravinári budú hrozbou odvodu odradení rozširovať sa.

Tento odvod:

• zasiahne oveľa väčšiu časť obchodníkov, ako len veľké zahra-
ničné reťazce
• zasiahne aj časť potravinárov
• bude znamenať vyššie ceny potravín, menej zdrojov na mzdy 
a investície v maloobchode
• vytvára byrokratickú záťaž a neistotu
• odradí malých obchodníkov od investícií

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2018/int_7-2018_elektricka_dan_vzrastla.pdf
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Okrem samotného zákona je problematický aj spôsob, akým vznikol. 
Napriek tomu, že sa zjavuje aj vo vládnom programe, bol predložený 
ako poslanecký návrh. Tým bola obídená možnosť širokej verejnej dis-
kusie. Takýto postup je v priamom rozpore so stratégiou lepšej regu-
lácie RIA 2020.

Hlavný dôvod zavedenia tohto odvodu, teda pomoc poľnohospodárom, 
je viac politickým marketingom ako realitou. Návrh zákona neobsahuje 
žiadne reálne prepojenie odvodu s poľnohospodárstvom, proklamova-
ný fond ešte ani neexistuje. Financovanie „analýz“ a „prieskumov“ spo-
mínané v dôvodovej správe takisto veľa pridanej hodnoty nesľubuje.
Tému osobitného odvodu obchodných reťazcov sa venujeme v novej 
publikácií Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, kladivo na ma-
lých, ktorá je voľne dostupná ako pdf na stránke iness.sk.

Podujatia
Ekonomické reči: dve tváre a jedna facka

V stredu, 17. októbra 2018 sme pripravili už 13.vydanie Ekonomických 
rečí. Tentokrát sme prebrali trh práce, špecificky zamestnávanie cu-
dzincov a minimálnu mzdu.

Ekonomické reči s podtitulom dve tváre a jedna facka trhu práce neboli 
klasicky koncipované ako prednáška a diskusia, ale účastníci sa mohli 
v kvíze najskôr otestovať. Pri vyhodnotení správnych odpovedí Rado-
van Ďurana a Robert Chovanculiak z INESS vysvetľovali, čo sú najväčšie 
prekážky v zamestnávaní cudzincov, prečo minimálna mzda v regiónoch 
brzdí zamestnávanie a ako jednotné pravidlá pre rôzne „subtrhy“ práce 
komplikujú ľuďom život.

Ekonomické reči sú pravidelné podujatia pre fanúšikov ekonomických 
debát. Každé stretnutie - nová téma, hosť a diskusia v neformálnej at-
mosfére.

Seminár pre novinárov o odvode reťazcov

Pri príležitosti vydania novej publikácie INESS s názvom Odvod reťazcov 
- Strašiak pre veľkých, kladivo na malých sa v priestoroch INESS usku-
točnil seminár pre novinárov.

Zástupcovia ôsmich médií mali po prednáške možnosť diskutovať o do-
padoch tohto odvodu na slovenský maloobchod, ceny potravín a eko-
nomiku ako takú.

INESS na kongrese Právne, forenzné a ekonomické as-
pekty medicíny

Na pozvanie organizátora, spoločnosti SOLEN Medical Education, ana-
lytik INESS Martin Vlachynský vystúpil v stredu 19. septembra v hoteli 
Holiday Inn v Bratislave na kongrese Právne, forenzné a ekonomické 
aspekty medicíny, ktorý je zaradený do kontinuálneho medicínskeho 
vzdelávania.

Tematicky sa jednalo o veľmi pestré podujatie, ktoré zahŕňalo viac 
ako dve desiatky rečníkov z odborov medicíny, práva, ekonómie, ma-
nažmentu a iných. Spoločným menovateľom prednášok bola staroba a 
smrť.

Predmetom prednášky v podaní analytika INESS bol súvis medzi výdav-
kami na zdravotníctvom a demografickými zmenami.

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/iness_odvod_retazcov.pdf
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VI. Austrian Congress

V poľskom Krakowe sa v dňoch 28-29. septembra 2018 konal už šiesty 
ročník konferencie venovanej rakúskej škole ekonómie. Vystúpil na ňom 
aj Richard Ďurana z INESS s prednáškou The Austrian Economics Per-
spective in Policy Advocacy.

Tento ročník bol spojený aj s oslavou 15. výročia založenia Instytutu 
Misesa v Poľsku. Podtitul konferencie bol: Ludwig von Mises: Posledný 
rytier liberalizmu. Na oznámenie začiatku prekladu rovnomennej knihy 
Jörga Guida Hülsmanna si organizátori zavolali samotného autora, ktorý 
pôsobí ako profesor na University of Angers vo Francúzsku a zároveň 
aj ako senior fellow na americkom Mises Institute. Na konferencii vy-
stúpili aj ďalší zahraniční speakri: Jeffrey Tucker z American Institute for 
Economic Research (USA), či Josef Šíma, rektor CEVRO Institutu v Prahe 
(ČR). A samozrejme plejáda poľských rečníkov. Na konferenciu bolo zve-
davých viac ako 150 záujemcov z akadémie, biznisu ale najmä z radov 
študentov.

INESS súčasťou Národného Agro Inkubátora

24. septembra 2018 sa uskutočnilo otvorenie národného Agro Inku-
bátora, ktorého súčasťou sú aj Martin Vlachynský a Monika Budzák z 
INESS.

Spolu 16 účastníkov zastupujúci rôzne záujmové skupiny v poľnohos-
podárstve sa stretlo na oficiálnom otvorení Agro Inkubátora. Podujatie 
organizovala Platforma MVRO v spolupráci s INESS. Diskusia sa venova-
la dvom základným témam – dotačné schémy v poľnohospodárstve a 
pozemkové úpravy.

Podpora v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky je terčom kritiky, 
keďže nevytvára žiadúce výsledky. Cieľmi SPP je poskytovať bezpečné 
potraviny pre spotrebiteľov, primeranú životnú úroveň pre poľnohospo-
dárov pri súčasnej ochrane prírodných zdrojov a životného prostredia.  
Napriek masívnej podpore ale dochádza k mnohým nežiadúcim javom. 
Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nejasné vlast-
nícke vzťahy k pôde, či ochudobňovanie krajinnej mozaiky sú problé-
my, ktoré dlhodobo trápia poľnohospodárstvo. V rámci diskusie hľadali 
účastníci možné riešenia týchto nedostatkov. Výzvy v programe rozvoja 
vidieka sú síce koncipované za pomoci pracovných skupín, fungujú však 
formálne, bez zapojenia a zohľadnenia názorov širokého spektra akté-
rov v poľnohospodárstve.

Ďalšou témou boli pozemkové úpravy, ktoré riešia problém rozdrobe-
nosti pozemkov. Za posledných 9 rokov sa však nepodarilo obstarať 
projekty pozemkových úprav cez program rozvoja vidieka. Financovanie 
by mohlo byť realizované zo zdrojov štátneho rozpočtu, aby sa urýchlil 
proces úprav. Okrem rozdrobenosti pozemkov je problémom aj vzťah 
vlastníkov a užívateľov pôdy. Hoci existuje prehľad vlastníkov, neexis-
tuje centrálny portál, kde by boli zaznamenaní užívatelia pozemkov, čo 
spôsobuje komplikácie pri poberaní dotácií, či dožadovania sa svojich 
vlastníckych práv.

Účastníci budú spolupracovať na spoločných návrhoch riešení pre spo-
mínané problémy.

Elektrická daň v liberálnom dome

Martin Vlachynský v Liberálnom  dome dňa 17.10.2018 o 18:00 disku-
toval s Richardom Sulíkom o cenách elektriny.  Okrem iného predstavil 
koncept Elektrickej dane, s ktorou prišiel INESS v roku 2015 a predne-
dávnom predstavil aktualizovanú verziu. Štátne zásahy v energetike 
dnes stoja priemernú domácnosť viac ako 71 eur ročne.

https://mises.pl/zjazdaustriacki/en/schedule/
https://mises.pl/
https://mises.pl/
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Pozemkové úpravy – cesta k naštartovaniu slovenského 
poľnohospodárstva

Rozdrobené pozemky, problém s povodňami či suchom, alebo neprí-
stupné polia – realita slovenskej pôdy. Riešením týchto problémov sú 
pozemkové úpravy, ktorým ale chýba politická ako aj verejná podpora. 
Konferencia „Slovensko – krajina neznámych vlastníkov“, ktorá sa ko-
nala 11. - 12. októbra 2018 v Nitre, vytvorila priestor pre diskusiu na 
túto mimoriadne dôležitú tému a poskytla návrh niekoľkých ciest ako 
naštartovať proces pozemkových úprav. Konferencie sa zúčastnili aj 
Monika Budzák a Martin Vlachynský z INESS.

V paneloch a diskusných príspevkoch sa diskutovalo o prekážkach na-
predovania pozemkových úprav, ktorými sú hlavne financie a nečinnosť 
verejných orgánov. Okresné pozemkové úrady, ktoré sú hlavnými aktér-
mi pri pozemkových úpravách, patria pod Ministerstvo vnútra a zamest-
nanci sú riadení Ministerstvom pôdohospodárstva, čo je vraj hlavným 
dôvodom prieťahov v konaniach. Hoci sú pozemkové úpravy spomenu-
té v programových vyhláseniach vlády, nedochádza k výraznému po-
sunu v ich spracovaní. Za posledných 9 rokov nebol zadaný ani jeden 
projekt pozemkových úprav, čo je v porovnaní s Českom žalostný stav. 
U susedov zadajú v priemere 200 projektov pozemkových úprav ročne, 
na ktoré každý rok vyhradia financie zo štátneho rozpočtu. Momentálne 
majú ukončených asi 2000 pozemkových úprav a ďalších 1000 v pro-
cese. Slovensko má ukončených 418 komplexných pozemkových úprav 
z vyše 3500 katastrálnych území. Ministerstvo pôdohospodárstva 
pracuje na tendri za 44 miliónov eur, z ktorého majú byť financované 
pozemkové úpravy a tiež na národnej koncepcii, ktorá má zaistiť závä-
zok tejto aj budúcich vlád, pracovať na pozemkových úpravách. Komora 
pozemkových úprav je napriek týmto prísľubom skeptická, keďže už v 
minulosti sa úpravy kvôli iným prioritám posunuli do úzadia.

Nielen malým farmárom ale aj veľkým poľnohospodárskym podnikom 
spôsobuje rozdrobená pôda problémy. Uzatvárať nájomné zmluvy s nie-
koľkými stovkami vlastníkov je časovo náročné až nemožné. Obe strany 
tak ťahajú za kratší koniec. Pri dlhších nájomných zmluvách je vlastník 
znevýhodnený ak po čase dôjde k zhodnoteniu jeho pozemku. Pri krát-
kych nájomných zmluvách musí nájomca častejšie kontaktovať veľké 
množstvo vlastníkov pre uzavretie nových nájomných zmlúv.

Okrem politickej vôle býva aj komunikácia s verejnosťou náročná. Ľudia 
sú po minulých skúsenostiach nedôverčiví a napriek jasným benefi-
tom scelených a upravených pozemkov spochybňujú transparentnosť 
a spravodlivosť celého procesu. Budovanie dôvery je tak ďalším z kľú-
čových krokov pri riešení rozdrobenosti slovenskej pôdy. Práve jej sprí-
stupnenie a jasné zadefinovanie vlastníckych a užívateľských vzťahov 
umožní zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva. 
Vo svojej prednáške zdôraznil Martin Vlachynský  dôležitosť vlastníc-
kych práv pre prosperovanie ekonomiky a prepojil ich s problémami v 
slovenskom poľnohospodárstve. Noví farmári majú problém dostať sa 
k pôde a aj napriek masívnej podpore sa poľnohospodárska produkcia 
nachádza na chvoste krajín V4 čo sa týka pridanej hodnoty na hektár.

Chaos v pozemkovom vlastníctve umožňuje aj neoprávneným vlastní-
kom a užívateľom dostať sa k agrodotáciám. Pre vyriešenie problémov 
neoprávneného čerpania dotácií či nízkej konkurencieschopnosti slo-
venských výrobkov sú pozemkové úpravy nevyhnutným prvým krokom.

Seminár Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Radovan Ďurana prednášal predstaviteľom pacientských organizácií 
dňa 19.10. o verejných financiách, makroekonómii a zdrojoch v zdravot-
níctve. Seminár organizovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR, 
o.z. https://www.aopp.sk/.

INESS na Think Tank Essentials Training v Bruseli

18. – 21.9.2018 sa Monika Budzák z INESS zúčastnila Think Tank Essen-
tials Training v Bruseli, ktoré organizoval Atlas Network.

25 účastníkov z odborných think tankov z 23 rôznych organizácií v 19 
rôznych krajinách Európy sa zhromaždilo v „hlavnom meste Európy“ aby 
absolvovali Think Tank Essentials školenie. Workshopy boli zamerané 
na strategický manažment, marketing či financovanie neziskových 
projektov. Školenie organizoval Atlas Network v spolupráci s European 
Centre for International Political Economy (ECIPE) so sídlom v Bruseli.

Autorské práva v digitálnej dobe

Richard Ďurana z INESS diskutoval o pripravovanej európskej smernici o 
ochrane autorských práv v diskusii, ktorú zorganizovala strana Sloboda 
a solidarita dňa 5.9.2018 v Bratislave.

Ďalšími diskutujúcimi boli Alexej Fulmek (riaditeľ vydavateľstva Petit 
Press), Tomáš Mikš (člen predstavenstva SOZA) a Zuzana Adamová 
(špecialistka na právo duševného vlastníctva a autorské práva, Advo-
kátska kancelária Petkov & Co). Diskusiu moderoval predseda strany 
SaS a poslanec Európskeho parlamentu Richard Sulík.

Témou diskusie boli predovšetkým najdiskutovanejšie články 11 a 13 
pripravovanej smernice, zamerané na zvýšenie príjmov novinových 
vydavateľstiev a umelcov pôsobiacich v audiovizuálnom odvetví ako 
reakcia na klesajúci príjem z reklamy vydavateľstiev a rastúci príjem z 
reklamy technologických spoločností (Google, YouTube, Facebook a 
pod.), ktoré zdieľajú cudzí obsah.

Richard Ďurana prezentoval názor INESS s výzvou nepodporiť túto 
smernicu pri hlasovaní v parlamente, ako sme písali už v tomto stano-
visku.

INESS na konferencii SAPI

Martin Vlachynský sa za INESS zúčastnil konferencie Slovenskej asoci-
ácie fotovoltického priemyslu (SAPI) v Bratislave v utorok 23.10.2018.

Konferencie sa zúčastnilo zhruba 150 divákov, pričom jednou z hlav-
ných tém bolo zavedenie podpory obnoviteľných zdrojov formou aukcií. 
INESS na podujatí predstavil svoj koncept Elektrickej dane, s ktorým pri-
šiel v roku 2015 a aktualizoval ho v lete 2018. Jedným z odporúčaní INE-
SS na zníženie Elektrickej dane je aj zavedenie aukcií. No ako vyplynulo 
z panelovej diskusie, kvalitné fungovanie aukcií nebude v slovenských 
podmienkach triviálna záležitosť.

https://www.aopp.sk/
https://www.atlasnetwork.org/
https://www.facebook.com/events/311805989561820/
http://www.iness.sk/sk/stanovisko-iness-k-navrhu-smernice-ek-s-nazvom-copyright-digital-single-market
http://www.iness.sk/sk/stanovisko-iness-k-navrhu-smernice-ek-s-nazvom-copyright-digital-single-market
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Môže byť firma zisková, keď čelí 
množstvu podvodníkov, ale policajti 
si s nimi nevedia rady? A čo v prípade, 
keď predmet podnikania štát priamo 
zakazuje? O tom, ako aj bez dohľadu 
štátneho aparátu vznikajú pravidlá 
a poriadok, píšeme v INESS na tému: 
Divoký západ na internete.

Voliči spravidla nemajú čas ani mo-
tiváciu listovať stostranové roz-
počty verejných financií. To umož-
ňuje politikom sľubovať aj modré 
z neba. Príkladom je strana ĽSNS. 
Táto strana vo svojom programe 
sľubuje zvyšovať populárne ale 
zároveň aj veľmi drahé výdavky.

V  INT Investičné stimuly ana-
lyzujeme stimuly z rokov 2002-
2016. 
Za toto obdobie sa udelilo  176  
investičných stimulov 148 subjek-
tom v celkovej  hodnote  takmer 
1,65  miliardy  eur.  Tieto  projekty 
mali vytvoriť 54 407 pracovných 
miest.

Ak sa zákony často menia,  poci-
ťujú to najmä podnikatelia. Stabi-
lita a predvídateľnosť legislatívy 
je dôležitou zložkou zdravého 
podnikateského prostredia. V INT 
s názvom Menej novelizácií pre 
lepšie podnikanie sme sa pozreli 
na novelizácie 196 zákonov tý-
kajúcich sa podnikateľského pro-
stredia.

V INESS na tému Zázračné úpra-
vy nezamestnanosti analyzuje-
me vývoj nezamestnanosti medzi 
rokmi 2012-2016. Za toto obdo-
bie klesla nezamestnanosť zo 14 
% na 9,6 %. Obraz úspechu však 
naštrbujú niektoré okolnosti toh-
to poklesu.

Hotovosti nadchádzajú ťažké 
časy. Čoraz viac štátov začína roz-
právať o bezhotovostnej ekono-
mike. Hotovosť však plní viacero 
dôležitých funkcií. Píšeme o nich 
v INT Prečo zachovať hotovosť.

MARTIN ŠTEFUNKO: EKONÓMIA SLO-
BODY
E-kniha popisuje základné myšlienky ra-
kúskej školy ekonómie a ich aplikácie. Ra-
kúska škola dávno pred kolapsom komu-
nizmu popísala problémy socialistického 
ekonomického plánovania a jej dnešní 
predstavitelia úspešne predpovedali fi-
nančnú krízu. 

JURAJ KARPIŠ: EKONOMICKÝ VÝZ-
NAM ZLATA AKO KOMODITY S MONE-
TÁRNYM DOPYTOM
Prečo rástla cena zlata posledné desať-
ročie? Možno považovať zlato za penia-
ze? Je zlato v bubline? Odpovede aj na 
tieto otázky hľadáme v publikácii Ekono-
mický význam zlata ako komodity s mo-
netárnym dopytom.

PHILIPP BAGUS: TRAGÉDIA EURA 
Politický projekt euro má vážne prob-
lémy. Zdá sa, že Friedmanova kliatba sa 
začala napĺňať. Bestseller nemeckého 
ekonóma Phillipa Bagusa v slovenskom 
vydaní TRIM Broker a INESS.

Kniha Zlé peniaze od Juraja 
Karpiša hľadá príčiny a opisu-
je priebeh krízy. Odpovedá na 
otázku, prečo sa ešte neskon-
čila. Je písaná pre verejnosť s 
cieľom vysvetliť krízové eko-
nomické javy alternatívnym 
spôsobom. Súčasťou „sprie-
vodcu krízou“ je popis dosa-
hov krízy na životy bežných 
ľudí a príklady, ako sa s nimi 
dá vyrovnať. Tento bestseller 
si môžete zakúpiť  cez stránku 
zlepeniaze.eu, prípadne vo 
vašom kníhkupectve. 

Všetky publikácie a Policy Notes si môžete zdarma stiahnuť na 
stránke iness.sk v sekcii Publikácie. 
Knihy je možné zakúpiť osobne v kancelárii INESS (okrem 
e-kníh) alebo na dobierku objednávkou cez sekciu Knihy na 
stránke iness.sk.
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