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Prišla zima, zase odišla a opäť prišla. Chlad 
sa ale šíri aj z hradného vŕšku, kde parlament 
schvaľuje zákony, o ktorých už stovky rokov 
vieme, že nielen poškodia všetkých spot-
rebiteľov na Slovensku, ale aj veľmi účinne 
odradia zahraničných investorov a zabránia 
tak prílevu kapitálu, ktorý táto krajina stále 
potrebuje na ekonomické dobiehanie Zápa-
du. Píšem o nemilom mikulášskom darčeku: 
novom odvode pre obchodné reťazce z diel-
ne Slovenskej národnej strany, proti ktorému 
sa postavili nielen obchodníci, ale aj experti, 
podnikateľské združenia či dokonca odborári 
(!). Tento zákon, ktorý bol prijatý až prelo-
mením veta prezidenta, je nebezpečný pre-
cedens. Žiadny sektor hospodárstva nevie, 
kedy sa práve on dostane do hľadáčika popu-
listických politikov. Včera to boli poisťovne a 
banky, dnes sú to obchodníci, zajtra to môžu 
byť automobilky, pozajtra iný typ podnikania. 
V tomto čísle nájdete na tému odvodov viace-
ro článkov, odporúčam vám pozrieť si aj naše 
sociálne siete, kde nájdete aj niekoľko video 
komentárov. 

Nielen pohľad na predkladané zákony a ar-
gumentáciu niektorých poslancov indikuje, 
že s ekonomickým vzdelávaním na Sloven-
sku to stále nie je v poriadku. Aj preto sa v 
INESS snažíme ekonómiu zviditeľniť už na 
stredných školách. Tento mesiac sme spus-
tili už druhý ročník celoštátnej Ekonomickej 
olympiády. Do školského kola sa zapojilo viac 
ako 5000 stredoškolákov z celého Slovenska. 
400 najlepších z nich postúpi do februáro-
vých krajských kôl. 50 finalistov si zmeria svo-
je ekonomické svaly v aprílovom finále.

Už pri minuloročnom historicky prvom roč-
níku Ekonomickej olympiády sa nám učitelia 
sťažovali, že nemajú žiakov z čoho učiť. Chý-
bajú kvalitné učebnice o ekonómii (pozor, 
nie o účtovníctve, či finančnej gramotnosti, 
to sú len malé pod-kategórie ekonomického 
poznania). Aj preto pripravujeme novú učeb-
nicu pre stredné školy s názvom Ekonómia v 
31 lekciách. Detaily sa budete dozvedať prie-
bežne aj z toho newslettra, teraz prezradím 
len to, že vytlačené by mali byť koncom apríla 
2019.

Po 10 ročnej hibernácii sa v INESS opäť za-
číname systematickejšie venovať zdravot-
níctvu. Naša posledná kniha v tejto oblasti s 
názvom Zdravý zisk vyšla ešte v roku 2007, 
v čase, kedy prvá vláda SMERu prvý krát za-
útočila na najdôležitejší motivačný faktor v 
hospodárstve: zisk. Zmeny v zdravotníc-
tve – najmä tie dôležité a žiaduce - extrémne 
vplývajú na popularitu politikov (samozrejme 
negatívne) a preto sa tento sektor reformuje 
a mení snáď najpomalšie zo všetkých. Tri vo-
lebné obdobia politici v sektore nič nespravili. 
Aj to tam tak vyzerá. Tušíme, že sa to po voľ-
bách zmení a my chceme prispieť k tomu, aby 
to nebola zmena k horšiemu. V poslednom 
období vydali 2 štúdie venované financova-
niu zdravotníctva a poistencom štátu. 

Po knihe Juraja Karpiša Zlé peniaze (koľkí z 
vás ju kupovali ako vianočný darček?) chys-
táme ďalšiu knihu. Robert Chovanculiak v nej 
zúročil takmer 6 ročný výskum píše, ako nové 
technológie menia úlohu štátu v spoločnos-
ti. Ukazuje, že veľkú časť tzv. „trhových zly-
haní“ (informačná asymetria, verejné statky 
a zabezpečovanie práva a poriadku), ktoré 
ospravedlňujú zásahy štátu do fungovania 
spoločnosti, dnes pomáhajú riešiť nové inter-
netové technológie. Tie vytvorili svoj vlastný 
paralelný systém, ktorý je založený na vzá-
jomných vzťahoch bez legálneho monopolu 
na donútenie. Prezradím názov: Pokrok bez 
povolenia - Ako zdieľaná ekonomika, crowd-
funding a kryptomeny menia spoločnosť. Vy-
dáme ju v roku 2019 a vy môžete byť pri tom. 
Viac čoskoro!

Prajem vám veľa inšpiratívneho čítania a 
úspešný rok 2019!

Richard Ďurana

„Vo svete voľného obchodu a trhov chudobní 
nie sú chudobní preto, že niekto iný je boha-
tý. Keby boli bohatí menej bohatí, chudobní 
by so všetkou pravdepodobnosťou boli ešte 
chudobnejší.“

Margaret Thatcher

www.iness.sk/podporte
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Porovnanie
Prečo sú mzdy na Slovensku nižšie ako v Európe?

Aktuálny návrh na odstránenie nezmyselnej byrokracie pri zamestná-
vaní cudzincov (v médiách označovaný ako „zjednodušovanie zamest-
návania cudzincov“) vytiahol opäť do pozornosti diskusie o výške miezd 
na Slovensku. Opäť padajú otázky, prečo sú mzdy v Peugeote za „tú 
istú“ prácu nižšie, ako vo Francúzsku. Vysvetlenie nie je na jednu vetu, 
a ten kto ho chce pochopiť, musí sa zamyslieť dlhšie ako na jedno pivo.

Aj preto prišla vhod analýza z pera analytikov Unicredit Bank. V nej sa 
zoberajú porovnávaním faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku miezd. Vý-
sledkom je,že naše mzdy sú viac menej tak vysoké, aká je produktívna a 
drahá naša ekonomika. Zamestnávatelia jednoducho neskrývajú zlaté 
poklady, ktoré by „mali patriť zamestnancom“.

Analýzu sa oplatí preštudovať celú, dozviete sa okrem iného, že zahra-
ničný kapitál platí na Slovensku vyššie mzdy a vyrába s vyššou produkti-
vitou práce. Analýza je zdrojom mnohých zaujímavých grafov a konkrét-
nych údajov. Kto nemá čas, odporúčame prečítať aspoň celé zhrnutie:

• Cena práce sa v krajinách EÚ významne líši, keď sa pohybuje od 700 
EUR mesačne v Bulharsku (23% priemeru EÚ) až po 5 700 EUR me-
sačne v Luxembursku (189% priemeru EÚ). Väčšinu rozdielov však 
dokážu vysvetliť faktory ako rozdielna cenová hladina, odvetvová 
štruktúra ekonomika a najmä produktivita práce. EÚ normované ná-
klady práce (očistené o vyššie zmienené faktory) zvyčajne nevyboču-
jú od priemeru EÚ o viac ako 15%. 

• Cena práce na Slovensku je v porovnaní s priemerom EÚ len približ-
ne polovičná, väčšina krajín regiónu CEE (7 z 11) však vykazuje ešte 
nižšie nominálne náklady práce. Pri EÚ normovaných nákladov práce 
sa rozdiel oproti priemeru EÚ zredukuje na približne 13%, paradoxne 
však už len dve krajiny regiónu CEE (Poľsko a Rumunsko) vykazujú 
nižšie EÚ normované náklady práce ako Slovensko.

• Mzda na Slovensku patrí k nižším v EÚ, Slovensko však zároveň vy-
kazuje jedny z najnižších príjmových disparít spomedzi všetkých kra-
jín EÚ. 

• Výška daňovo-odvodového zaťaženia je na Slovensku v rámci OECD 
nadpriemerná, v EÚ však nájdeme viacero krajín, ktoré zdaňujú prácu 
viac ako Slovensko.

• Slovensko v porovnaní s priemerom OECD zdaňuje relatívne viac 
najmä nízkopríjmových zamestnancov a zamestnancov so mzdou 
blízko priemernej mzde. S narastajúcim príjmom sa medzera zužuje. 

Oproti priemeru OECD relatívne viac ako iné kategórie zdaňuje i prácu 
samoživiteľov. 

• Cena práce na Slovensku v posledných rokoch dynamicky rastie, 
rozdiel oproti priemeru EÚ sa postupne zmenšuje. Po roku 2012 sa 
začala medzera zatvárať už aj pri očistených EÚ normovaných nákla-
doch práce, keď sa zredukovala z 20% v roku 2012 na 13% v roku 
2017. Rast EÚ normovaných nákladov práce bol v roku 2017 výrazne 
nadpriemerný a patril k najrýchlejším v EÚ i v regióne CEE.

• Nie všetky odvetvia slovenskej ekonomiky však vykazujú cenu prá-
ce nižšiu ako je priemer v danom odvetví v krajinách EÚ. Vo farmácií, 
oblasti nehnuteľností, vodárňach a odpadovom hospodárstve, výro-
be strojov, či v ťažbe sú EÚ normované náklady práce na Slovensku v 
rámci EÚ nadpriemerné. Naopak, cena práce za priemerom EÚ najviac 
zaostáva v umení a rekreácií, poľnohospodárstve a v stavebníctve. 

• Z hľadiska regiónov je cena práce najvyššia v ekonomicky silných 
regiónoch západného Slovenska a Bratislavy. Vyššia mzda tu však 
odzrkadľuje predovšetkým vyššiu produktivitu práce. EÚ normova-
né náklady práce sú už najvyššie na strednom Slovensku, najnižšie 
naopak práve na západnom. Západ Slovenska pritom vykazuje jedny 
z najnižších EÚ normovaných nákladov práce (druhé najnižšie) aj pri 
porovnaní s regiónmi okolitých krajín. Zdá sa teda, že väčšina podni-
kov na západe krajiny, kde je nedostatok pracovnej sily najakútnejší, 
by ešte mohla mať priestor na ďalšie zvyšovanie miezd bez zásadné-
ho ohrozenia ich konkurencieschopnosti. 

• Nižšia produktivita práce je hlavným dôvodom nižších miezd na Slo-
vensku v porovnaní s priemerom EÚ. Odvetvová štruktúra ekonomiky 
naopak priemernú mzdu pomáha štatisticky nepatrne zvyšovať. 

• Pridaná hodnota, ktorú v priemere v súčasnosti vytvorí zamestna-
nec na Slovensku, je nielen nižšia ako produktivita práce v Rakúsku a 
Nemecku, ale dokonca o takmer štvrtinu nižšia i ako náklady práce v 
Nemecku a takmer o tretinu nižšia ako náklady práce v Rakúsku. Mzda 
na úrovni priemeru Nemecka, či Rakúska tak zatiaľ jednoducho nedá-
va ekonomický zmysel.

• Udržateľný (zdravý) rast miezd by mal odzrkadľovať rast produkti-
vity práce. Len polovica rastu ceny práce na Slovensku medzi rokmi 
2008 a 2016 pritom bola odôvodená rastom produktivity práce. Ostá-
vajúca časť pripadá na iné faktory. Dá sa predpokladať, že význam-
nú rolu zohralo najmä vyčerpávanie zásoby voľnej pracovnej sily na 
západe krajiny, prispieť však mohla aj snaha o rýchlejšie zvyšovanie 
minimálnej mzdy. 

• Dynamický rast nákladov práce na Slovensku zatiaľ umožňuje me-
dzera, ktorá vznikla v minulých dekádach, keď dynamika rastu miezd 
dlhodobo zaostávala za rastom produktivity práce. „Rezervný vankúš“ 
sa však pomerne rýchlo vyčerpáva, za posledných 5 rokov sa zmenšil 
približne o tretinu. Dynamika rastu miezd sa pritom ďalej zrýchľuje, 
rast produktivity práce naopak zaostáva. 

•  Rast produktivity práce na Slovensku sa v posledných rokoch spo-
maľuje. Dôvody môžu byť rôzne. Jednoduchá konvergencia v produk-
tivite práce (rast z nízkej úrovne, prezamestnanosť, modernizácia 
výroby) je zdá sa už z väčšej časti vyčerpaná, ďalší rast produktivity 
práce si už pravdepodobne pýta okrem iného aj posun od „montážnej 
dielne“ k znalostnej ekonomike založenej na inováciách. 

• Investície do intelektuálneho vlastníctva sú však na Slovensku 
najnižšie v EÚ, navyše v posledných rokoch skôr klesajú. Zdá sa, že 
ekonomika zlyháva v transformácií smerom k znalostnej ekonomike. 

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/other/unicredit_bank_special_notes_2018.pdf
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Jedným z dôvodov môže byť aj slabé školstvo, či nízka podpora štátu 
sofistikovanejších „intelektuálnych“ investícií s vyššou pridanou hod-
notou.

• Produktivita práce narastá smerom od malých k veľkým podnikom a 
smerom od podnikov kontrolovaných tuzemským kapitálom k zahra-
ničným podnikom. Tento smer je pozorovateľný v drvivej väčšine kra-
jín EÚ, na Slovensku je však zvlášť výrazný. Produktivita práce vo veľ-
kých podnikoch (nad 250 zamestnancov) je na Slovensku až 2-krát 
vyššia ako v malých podnikoch (do 20 zamestnancov), v zahraničných 
podnikoch je podobne až 1,5-krát vyššia ako v tuzemských podnikoch. 
V priemere v EÚ je vyššia v oboch prípadoch „len“ o 80%. 

• Podobne, v smere i rozsahu, narastá na Slovensku smerom od tu-
zemských k zahraničným podnikom aj cena práce. Náklady práce sú vo 
firmách kontrolovaných zahraničným kapitálom až o 135% vyššie ako 
v tuzemských firmách. Ich prítomnosť teda zdvíha úroveň ekonomiky 
i životnú úroveň obyvateľov. 

• Zdá sa, že za výraznejším rozdielom medzi tuzemskými a zahranič-
nými spoločnosťami stojí v prípade Slovenska najmä nízka produkti-
vita práce v tuzemskej časti ekonomiky, ktorá dlhodobo vykazuje aj 
v rámci regiónu CEE podpriemernú produktivitu práce. Dôvody môžu 
byť rôzne, od chýbajúcej tradície podnikania (z čias socializmu) cez 
vyššie zastúpenie malých podnikov medzi domácimi hráčmi, ktoré 
prirodzene vykazujú nižšie výnosy z rozsahu (a tým aj produktivitu) 
až po koncentráciu v menej sofistikovaných odvetviach s relatívne 
nízkou pridanou hodnotou.  

•  Produktivitu práce, najmä u malých firiem, na Slovensku môže zni-
žovať aj vysoká administratívna záťaž. Tá je podľa prieskumu Sve-
tového ekonomického fóra na Slovensku štvrtá najvyššia spomedzi 
krajín EÚ (vyššiu nájdeme len v Taliansku, Grécku a Chorvátsku).

Celú analýzu si môžete stiahnuť tu.

Výdavky
So sadzbou, alebo bez?

Tak predsa! Nakoniec premiér tých 100 miliónov ministrovi pomohol 
nájsť našlo a rozpočet 2019 by mal byť prvý krát v histórii Slovenska 
vyrovnaný.

Mali by sme sa tešiť. Pri pohľade do „čriev“ rozpočtu však vyvstávajú 
niektoré nepríjemné otázky. Napríklad prečo sa ráta s odvodom reťaz-
cov, ktorý ešte nie je schválený. Alebo čo sa to deje s poistencami štátu.

V toľko promovanom rekordnom rozpočte zdravotníctva totiž vidíme 
dva paralelné úkazy. Tým prvým je rast celkového objemu prostriedkov, 
ktoré sú tvorené odvodmi ekonomicky aktívnych osôb (hlavne zamest-
nancov) a výdavkami štátneho rozpočtu (Ministerstva zdravotníctva). 
Tým druhým je masívny pokles najvýraznejšej zložky výdavkov Minis-
terstva zdravotníctva – platieb za poistencov štátu.

Poistencami v systéme verejného zdravotného poistenia sú aj 3 milió-
ny ekonomicky neaktívnych - dôchodcov, detí, mamičiek, či invalidov. 
Od reformy v roku 2004 na nich štát prihliada nie ako na jednu masu, 
ale ako na jednotlivcov s fiktívnym „príjmom“ polovice priemernej mzdy 
spred dvoch rokov a z tohto „príjmu“ štát za každého poistenca odvádza 
4% odvod. Platí teda so zľavou, zamestnanci (resp. zamestnávatelia za 
nich) platia ešte 10% naviac.

Podľa odporúčaní útvaru Hodnoty za peniaze a ich revízie výdavkov 
v zdravotníctve je však pripravená novela, ktorá tento systém (platba 
štátu za jednotlivca) mení. Po novom žiadna sadzba nebude a štát bude 
platiť jednu sumu, ktorú si každý rok rozhodne.

Dôvody mi prídu trocha paradoxné. UHP udáva, že existujúci systém 
je volatilný. Sadzba 4% je síce napísaná v zákone, vlády si ju však pre-
chodnými ustanoveniami menili podľa potreby každý rok, niekedy aj v 
priebehu roka. Keď bolo treba „prikúriť“ (rozhodlo sa o zmene miezd, 
krachovala VšZP), sadzba sa zodvihla. Keď bolo treba stlačiť deficit, sa-
dzba sa znížila. V skutočnosti tak väčšinu času financovanie „štátnych“ 
poistencov doteraz fungovalo presne tak, ako by UHP chcelo, aby fun-
govalo. Teda rozhodlo sa o celkovej sume na daný rok a do tejto sumy 
sa spätne dopočítala sadzba (v roku 2012 mala 9 desatinných miest!). 
Systém je totálne volatilný, to je pravda – ale rozhodnutie financovať 
ho jednou sumou na tejto volatilite nič nezmení, práve naopak. Aj tá 
posledná morálna kotva, ktorú predstavovali 4% napísané v zákone, sa 
uvoľní.

Druhým argumentom je podliehanie ekonomickému cyklu. S rastom 
ekonomiky rastie príval odvodov do systému. S jej poklesom  zdroje  
zdravotníctvu zase ubúdajú. No chorí sme stále rovnako. Predstava 
UHP je, že platby štátu budú tieto výkyvy vyrovnávať. To sedí vtedy, 
keď sa nepozrieme z okna. Pri pohľade z okna totiž vidíme, že nejaký 
ekonomický cyklus politikov nezaujíma. Peniaze sa do zdravotníctva na-
lejú vtedy, keď je treba spraviť reklamu, alebo zachraňovať preferencie, 
napríklad pred hroziacim štrajkom zdravotníkov. Alebo naopak, keď je 
vhodné uvoľniť ruky v rozpočte na míňanie v iných kapitolách, kohútik 
sa privrie.

Financovanie zdravotníctva nemôže fungovať na princípe prílivu a od-
livu, na tom sa s UHP zhodnem. No neverím, že keď bude tok financií 
dolaďovaný na úrovni vlády, že sa vyhne prílivom a odlivom volebných 
cyklov a medzirezortných súbojov. Tak to fungovalo doteraz a odstrá-
nenie sadzby tento spôsob už len podčiarkne a zvýrazní.

Kto by mal teda výkyvy vyrovnávať? Poisťovne. Tie momentálne fun-
gujú ako daňové úrady. Súťažiť v produktoch nemôžu a asi ani tak sko-
ro môcť nebudú. Mali by súťažiť aspoň v kvalite riadenia financií. Práve 
zdravotné poisťovne môžu byť stabilizujúcim prvkom, ktorý by do sys-
tému vniesol dlhodobý výhľad a plánovanie.

eTrend blog, 27.11.2018

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/other/unicredit_bank_special_notes_2018.pdf
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Spackaná neprivatizácia
Martin Vlachynský

V hospodárskych dejinách samostatnej Slovenskej republiky sa najčas-
tejšie hovorí o spackaných privatizáciách. No väčšinou sa kritika privati-
zácie preháňa. Zabúda sa na to, že neprivatizovaním sa dá pokaziť oveľa 
viac. V týchto dňoch sa odohráva ďalšie dejstvo príbehu, ktorý by mohol 
slúžiť ako príklad spackanej neprivatizácie.

Ministerstvo dopravy predložilo do pripomienkového konania návrh na 
výber koncesionára pre Bratislavské letisko (BTS). Keďže pre súčasnú 
vládu (a niekoľko minulých) je slovíčko „privatizácia“ vysoko toxické, po-
užívajú rôzne opisné termíny. Ale princíp privatizácie ostáva.

Ministerstvo má dokonca tak naponáhlo, že pripomienkovanie sa kona-
lo v skrátenom konaní. Po 12 rokoch nečinnosti od posledného pokusu 
privatizovať letisko sa to môže zdať zvláštne, ale nie je. Ako sa píše pria-
mo v návrhu: „Vzhľadom na súčasnú finančnú výkonnosť BTS je vysoko 
pravdepodobné, že bude nutné predĺžiť splatnosť alebo refinancovať 
úverové linky.“ Áno, letisko má vďaka úverom na terminál, ktorý zďaleka 
nie je vyťažený, problém.

V roku 2006 bola na stole ponuka za 220 miliónov eur za dve tretiny le-
tiska. Nastupujúca vláda ju zo stola zhodila a namiesto toho letisku po-
skytla dotáciu 70 miliónov eur. Investorský zámer štátu bol premyslený 
len po strihanie pások pred kamerami a nerátal s krízovým vývojom. O 
viac ako dekádu neskôr tu máme letisko s problémami, ktorého priva-
tizáciou cez dlhodobý prenájom získa štát odhadom 60 miliónov eur, 
teda menej, ako vložil do výstavby terminálu. Záujemca z roku 2006 mal 
preinvestovať 325 miliónov eur, dnes sa odhaduje priebežný kapitálový 
vklad koncesionára na 204 miliónov eur.

Nepripomína vám to celé niečo? Áno, podobný príbeh spackanej nepri-
vatizácie sa odohral aj v prípade nákladného železničného dopravcu 
Cargo. Dohodnutý predaj za 520 miliónov eur a vstup silného partnera 
v roku 2006 sa však nakoniec z politických dôvodov neuskutočnil. Vláda 
rodinné striebro pred kapitalistami ubránila. Namiesto príjmu 520 mi-
liónov eur tak v rokoch 2008 a 2009 vláda z daní Cargu, ktoré sa me-
dzičasom ocitlo vo vážnych problémoch, poskytla pôžičku vo výške 166 
miliónov eur. Pôžičku, ktorú v roku 2015 Cargo splatilo vďaka predaju 
svojich vozňov. Aj v tomto prípade sa nakoniec privatizovalo, ale za pod-
statne horších podmienok pre štát.

Štátne podniky, spravované politicky dosadenými manažérmi a zamo-
tané v klbku mocenských vzťahov, krátkodobých cieľov a volebných 
kampaní, to majú na trhu bez garantovaného výsadného postavenia 
ťažké. Preto je dobre, že sa téma privatizácie opäť otvára. Letiskom by 
sa to skončiť nemuselo. Nájde sa odvážlivec, ktorý navrhne napríklad 
privatizáciu Slovenskej pošty?

HN, 5.11.2018

Prezamestnanosť
Radovan Ďurana

To či je v štátnej správe prezamestnanosť je možné priamo preukázať 
až na základe personálnych auditov. Tieto by museli hodnotiť nielen 
skutočné stavy zamestnancov, ich výkonnosť, ale aj podstatu ich čin-
nosti - či vykonávané úlohy majú pridanú hodnotu pre občana. I napriek 
sľubom ESO doteraz taký audit neprebehol.

Paradoxne, analytické útvary ministerstva financií dostali už minulý rok 
za úlohu vyhodnotiť zamestnanosť v štátnej správe. Hoci takáto ana-
lýza nebude mať kvality externého auditu, doteraz nebola táto analý-
za zverejnená. Pričom tarifné tabuľky odmeňovania zamestnancov sa 
zvyšovali bez poznania aktuálneho stavu

Sme preto odkázaní na nepriame indikátory prezamestnanosti. Vláda 
investovala viac ako miliardu eur do elektronizáciu štátnej aj verejnej 
správy. V súkromnom sektore takéto investície vedú k znižovaniu poč-
tu zamestnancov. To sa však nedeje vo verejnej správe. Zamestnanosť 
nielenže neklesla, v práve navrhovanom rozpočte má dokonca vzrásť o 
takmer 7 000 na 426 tisíc zamestnancov.

Druhým argumentom pre prezamestnanosť je skutočnosť, že ani po 
veľkej recesii v roku 2010 nedošlo k žiadúcim revíziám a znižovaniu sta-
vov. Vo verejnej správe stále nefungujú základné mechanizmy alokácie 
práce, čo vidieť na činnosti napr. stavebných, či katastrálnych odborov. 
Na jedného zamestnanca v Bratislave, a napr. v Michalovciach pripadá 
výrazne rozdielny počet prípadov.  Rovnako chýba manažment pracov-
ných síl na základe plnenia cieľov.

Môžeme preto oprávnene predpokladať, že prezamestnanosť existuje. 
Vďaka zvyšovaniu daní a odvodov v nedávnej minulosti vláde radikálne 
vzrástli príjmy a deficit sa tak znižuje „sám“. To umožnilo vláde ignorovať 
problém prezamestnanosti a neefektivity.

Výsledkom neochoty znižovať stavy zamestnancov je potom situácia, 
kde v niektorých úradoch existuje prezamestnanosť, kým inde zamest-
nanci chýbajú. Luxusným príkladom je výkon cudzineckej polície - kon-
krétne zamestnávania cudzincov.

Vládny manažment 
ľudských zdrojov
Radovan Ďurana

Každý rok parlament odhlasuje v rámci rozpočtu aj počet pracovných 
miest rozpočtových organizácií, ktoré spadajú pod štátny rozpočet. 
Každý rok sa ale tieto stavy nepodarí naplniť v priemere o 4-5%. Ak 
vezmeme do úvahy prirodzenú fluktuáciu, odchody do dôchodku, ne-
záujem o prácu vo verejnom sektore a podobne, tak 5 neobsadených 
miest na 100 zamestnancov nie je až tak moc.

Lenže to je čaro priemeru. Keď sa pozrieme na jednotlivé organizácie, 
zistíme dramatické čísla. Ako môže napríklad také Ministerstvo školstva 
zodpovedne vykonávať svoje funkcie, ak mu chýba 16% zamestnan-
cov? Alebo Kancelária verejného ochrancu práv, ktorej chýba 39% za-
mestnancov? Takému Ministerstvu vnútra chýbalo 3 tisíc zamestnan-
cov.
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Nemocničné 
sústo pre primátorov
Martin Vlachynský

Po komunálnych voľbách panuje eufória nad generačnou obmenou v 
lokálnej politike. Ako generácie politikov pred nimi, aj títo čoskoro prí-
du na to, že realita si od nich vypýta kompromisy a bolestivé riešenia. 
V komunálnej politike je to ešte znásobené nesúladom medzi kompe-
tenciami miestnych politikov a predstavami ich voličov o týchto kom-
petenciách.

V kampani sa zväčša komunikovali cesty, chodníky, ihriská, parkovanie, 
či zeleň. Už menej téma lokálnych nemocníc. Na Slovensku je v súčas-
nosti 113 nemocníc (vrátane špecializovaných ústavov). Malá časť z 
nich je spravovaná aj priamo mestom, no každá v nejakom meste sídli a 
je obyvateľmi považovaná za „ich“.

Táto sieť pochádza z čias, keď doprava bola problematická, medicínska 
špecializácia nižšia a odpoveď režimu na všetko bolo viac betónu a viac 
tehál. No systém „všade všetko“ je zastaraný, neefektívny a pre pacien-
ta nebezpečný. Hoci na Slovensku štandardy na minimálny počet výko-
nov zavedené nie sú, zahraničný výskum (nie prekvapivo) ukazuje, že 
pri malom počte konkrétnych zákrokov vykonaných v nemocnici riziko 
pre pacienta stúpa.

Ministerstvo zdravotníctva prišlo s plánom stratifikácie nemocníc, teda 
ich priestorového preskupenia smerom k väčšej centralizácií niektorých 
činností. V tejto otázke sa výnimočne našiel súlad medzi ministerstvom, 
poisťovňami, aj Asociáciou nemocníc a súkromnými nemocnicami. Ako 
povedal jej predstaviteľ, ak nebude stratifikácia riadená, bude živelná.

No pre slovenského pacienta, vychovaného na nemocnici v každom 
okresnom meste, je dostupnosť synonymom pre geografickú blízkosť. 
Ako sme v minulosti už viac krát videli (Banská Štiavnica, Snina), pri po-
kuse zrušiť oddelenia sa spustil značný odpor obyvateľov a mesta.

Súčasná stratifikácia je už niekoľkým pokusom zefektívniť sieť nemoc-
níc na Slovensku a posunúť kvalitu zdravotnej starostlivosti vyššie. 
Nemá to byť žiaden rýchlik, 12-ročné obdobie je skôr slimačie tempo. 
No prvé roky ukážu, či plány prežijú vládu, alebo zase raz vyšumia do 
prázdna.

Tu práve čaká výzva na nových primátorov. Najväčšia reforma posled-
ných rokov v zdravotníctve bude čiastočne aj v ich rukách. Dokážu svoj-
im občanom vysvetliť chystané zmeny, alebo pôjdu s davom?  Paradox-
ne, veľký podiel nestraníkov v tomto prípade zjednoduší ministerstvu 
prácu. Kde nie je stranícky záväzok, lokálne slzy až tak netrápia. Lokálni 
politici však nemusia byť len kritici, alebo pasívni prijímatelia rozhodnu-
tí. Väčšina nemocníc sa nebude rušiť, ale transformovať na ambulantné 
pracoviská, jednodňovú chirurgiu, či zariadenia pre dlhodobo chorých. 
Práve v tomto momente sa budú môcť schopnosti miestnych politikov 
naplno ukázať.

HN, 19.11.2018

Nie je cieľom tohto textu hľadať vysvetlenia, lebo každý úrad, či organi-
zácia bude mať svoje špecifiká. Čo je ale podstatné – verejná správa vrá-
tane tej ústrednej, potrebuje audity. Poctivé personálne audity, ktoré 
často opakovaný jav rozmenia na drobné. Alebo sa zbytočne rozpočtujú 
miesta, pretože aj menší počet zamestnancov robotu stihne zastať, ale-
bo sa kladú nerealistické ciele (vzhľadom na mzdový balík), ktoré treba 
zmeniť, osekať.

Samozrejme, nájdu sa aj organizácie, ktoré majú „opačný problém“ a 
podarilo sa im oproti rozpočtu stavy dokonca navýšiť. Takému úradu 
podpredsedu vlády o celých 10% (20 ľudí).

Ešte jeden faktoid. Myslíte si, že keď sa nepodarí obsadiť 5% pracov-
ných miest, tak sa nevyčerpá rozpočet na mzdové výdavky? Chyba lávky. 
Na mzdy išlo o 8% zdrojov viac, ako sa rozpočtovalo. Intergalaktickým 
rekordérom je najnovšie „ministerstvo“ – Úrad podpredsedu vlády SR. A 
práve Ministerstvo školstva, ktoré neobsadilo 16% miest, bolo na dru-
hom mieste tohto rastu s rastom mzdových výdavkov o 85,6%.

Zdroj: Štátny záverečný účet za rok 2017
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Bitka o 50 miliónov
Martin Vlachynský

Aj na slovenské pomery nečakane ostrý súboj sa rozhorel okolo revízie 
úhrad liekov. Nie každý deň sa dávajú trestné oznámenia na ministrov. 
Suma 50 miliónov v kontexte 5 miliardového rozpočtu na zdravotníctvo 
nie je úplne zanedbateľná. Väčší problém ako peniaze je ale opätovná 
ilustrácia toho, že zdravotnícka politika poslednú dekádu chodí ako v 
labyrinte – so zaviazanými očami.

Zápletka tohto príbehu nie je úplne jednoduchá, ak ste ho dosiaľ nes-
ledovali, skúste sa zorientovať napríklad na SME tu, prípadne audiovi-
zuálne v tejto relácii na TA3, či u Braňa Závodského. V krátkosti – zákon 
hovorí, že z verejného zdravotného poistenia by sa mal uhrádzať najlac-
nejší liek s tou-ktorou účinnou látkou. Keďže lieky sa zjavujú stále nové 
(často v závislosti od patentovej ochrany originálneho lieku), zoznam 
liekov by sa mal štvrťročne prehodnocovať. To sa ale dlhodobo nerobí 
a z poistenia sa tak platia lieky, ktoré by sa podľa hlavnej myšlienky zá-
kona platiť nemali. Ministerstvo, „nakopnuté“ súkromnou poisťovňou, 
chcelo tento stav dobehnúť veľkou revíziou. Ale tak, aby sa vlk nažral 
(ušetrené milióny) a ovca ostala celá (pacient s rovnakým liekom a bez 
nedoplatku). To znamenalo presvedčiť farma-firmy, aby znížili ceny 
dotyčných liekov. Tie sa ale presvedčiť nenechali. Farmafirmy nemajú 
povinnosť riešiť diery v slovenskom zdravotníctve a napriek zdaniu ich 
ziskovosť nie je nadpozemská (koľkí z vás majú nakúpené akcie farma-
firiem?).

Ministerka ostala s dvoma možnými rozhodnutiami v rukách – akcepto-
vať revíziu, ušetriť niekoľko desiatok miliónov, ale zároveň prijať nárast 
doplatkov na viacero liekov. Druhá možnosť bola nechať všetko tak, ako 
to je. Ako to dopadlo vieme, a dalo sa to tušiť. Od sociálnej vlády boles-
tivé a politicky nákladné rozhodnutia nečakajte.

Jeden z ministerkiných argumentov je dopad na pacientov. Každému 
pacientovi by ostal liek bez doplatku, čo by ale znamenalo, že sa zme-
ní názov, krabička, farba, či počet tabletiek. Ministerka snáď v každom 
svojom vystúpení zdôraznila, ako takáto zmena pacientov zasiahne. To 
je síce pravda, ale treba pripomenúť, že za ušetrené desiatky miliónov 
sa mohli minúť inde, napríklad na katastrofálnu starostlivosť o dlhodo-
bo chorých. Pacient uchránený od zmeny krabičky znamená, že niekde 
inde je pacient „uchránený“ od lepšej starostlivosti.

Taká je smutná realita sveta obmedzených zdrojov, ktorý tu máme od 
vyhnania z Raja (hoci mnohí politici nám sľubujú jeho skorý návrat). Pre-
to sú potrebné jasné pravidlá, ktorý pacient má na čo nárok a na čo už 
nie. Ako laik si myslím, že edukáciu pacienta o zmene názvu, či dávkova-
ní lieku by mal zvládnuť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Keby sa 
revízia sedem rokov neignorovala, bol by problém výrazne menší, pre-
tože by nebola nutná „šoková“ terapia, ale lieky by sa menili oveľa po-
malším tempom oveľa menšej skupine pacientov. Môžem sa však mýliť 
a zámena liekov je skutočne závažný problém (obzvlášť v prípade biolo-
gických liekov, viď nižšie). V tom prípade ale nemožno zákon ignorovať, 
ale treba ho zmeniť. Inak v tom zdravotníctve poriadok nikdy nebude.

Tu by mohol prísť záver. Nedá mi však nespomenúť, že z druhej strany 
sa diskusia zjednodušila na poukazovanie na zisky farma-firiem. Také 
malé deja vu z diskusie o obchodných reťazcoch. Nie, farma firmy nema-
jú povinnosť plátať diery v slovenskom zdravotníctve. A výška ich hrubej 
marže či zisky vytrhnuté z kontextu nám toho moc nepovedia. Väčšina 
ziskov neskončí v dividendách, ale je reinvestovaná v extrémne drahom 
výskume. Ak by boli výsledky farma-firiem také fantastické, mohli by 
sme si všetci nakúpiť ich akcie a na dôchodok by bolo vystarané. Stojí 

to pár klikov a začať sa dá s pár stovkami eur. Kto z vás má nakúpené?  

P.S.: V niektorých prípadoch to s tou zámenou krabičky nebude také 
jednoduché. Napríklad biosimiláry na liečbu rakoviny si hľadajú cestu 
len pomaly aj vo vyspelých zdravotníckych systémoch. Práve na tému 
často skloňovaných liekov na myelóm vyšiel tento rok veľmi zaujímavý 
podcast na EconTalk.

SME blog, 22.11.2018

Ťažký život 
nových primátorov
Martin Vlachynský

Ako volič som absolvoval piate komunálne voľby. Nepamätám si, že by 
ich výsledky niekedy pred tým sprevádzalo toľko celonárodného vzru-
šenia, komentovania, a prepočítavania víťazov a porazených. Zdá sa, že 
na minimálne na miestnej úrovni toľko očakávaný nástup novej gene-
rácie politikov už začal.

Ale ako hovorí staré slovenské príslovie, zlato sa probuje v ohni a politik 
vo funkcii. Aj keď je to neoddeliteľné, oddeľme od diskusie morálny cha-
rakter nových politikov.  Aj ten najpriamejší človek musí pri vykonávaní 
svojho mandátu robiť rozhodnutia, ktoré sa nemusia páčiť jeho voličom, 
pomeriavať krátkodobé a dlhodobé efekty svojich rozhodnutí, voliť me-
dzi pohodlným status quo a nepredvídateľnosťou zmien.

Väčšina kandidátov išla na istoty a na bilboardoch sa rutinne striedali 
cesty, parkovanie, parky a detské ihriská. Zahliadol však niekto naprí-
klad zdravotníctvo? Na rozdiel napríklad od zamestnanosti, či napojenia 
na rýchlostnú cestu, zdravotníctvo v kompetenciách niektorých miest 
je, v podobe „mestských“ nemocníc.  Je to však téma natoľko nepríjem-
ná a zložitá, že sa jej väčšina kandidátov takticky vyhýbala.

Vo funkcii primátora, či lokálneho poslanca však už vyhnutia nebude. 
Ministerstvo zdravotníctva prišlo s plánom stratifikácie nemocníc, teda 
ich priestorového preskupenia smerom k väčšej centralizácií niektorých 
činností. V tejto otázke sa výnimočne našiel súlad medzi ministerstvom, 
poisťovňami, aj Asociáciou nemocníc a súkromnými nemocnicami. Ako 
povedal jej predstaviteľ, ak nebude stratifikácia riadená, bude živelná. A 
je isté, že zmeny sa budú týkať hlavne „mestských“ nemocníc.

Sieť 113 nemocníc a ústavov na Slovensku je neefektívna. Táto sieť 
pochádza z čias, keď doprava bola problematická, medicínska špecia-
lizácia nižšia a odpoveď režimu na všetko bolo viac betónu a viac te-
hál. No systém „všade všetko“ je zastaraný, neefektívny a pre pacienta 
nebezpečný. Ako to však vysvetliť voličovi? Geografická blízkosť zdra-
votnej starostlivosti je pre nemalú časť voličov základným ukazovate-
ľom dostupnosti. Popasovať sa s týmto fenoménom bude pre úspešný 
priebeh stratifikácie celospoločenská úloha. V menších mestách každý 



8

de
ce

m
be

r 2
01

8

pozná každého a vždy sa nájde sesternica, ktorá hrávala tenis s týmto 
prednostom, alebo kamarát, ktorý bol spolužiak s tamtou doktorkou. 
„Domáca“ nemocnica dáva bežnému človeku pocit, že je aspoň nejakým 
putom, hoci by to bolo len telefónne číslo, spätý s tým zložitým a tajom-
ným svetom medicíny, v ktorom sa inak cíti bezradný.

Nejde o teóriu, máme na Slovensku viacero príkladov, kedy rušenie od-
delení nemocnice narazilo na nepríjemný odpor občanov. Ak sa podarí 
stratifikáciu skutočne rozbehnúť, takýchto prípadov bude množstvo. 
Súčasná stratifikácia je už niekoľkým pokusom zefektívniť sieť nemoc-
níc na Slovensku a posunúť kvalitu zdravotnej starostlivosti vyššie. 
Nemá to byť žiaden rýchlik, 12-ročné obdobie je skôr slimačie tempo. 
No prvé roky ukážu, či plány prežijú vládu, alebo zase raz vyšumia do 
prázdna.

Tu práve čaká výzva na nových primátorov a mestské zastupiteľstvá. 
Najväčšia reforma posledných rokov v zdravotníctve bude čiastočne 
aj v ich rukách. Prirodzene, každý by chcel, aby „jeho“ nemocnica mala 
zachovaných čo najviac oddelení a aby sa tieto oddelenia presunuli z z 
nejakých iných miest. Ale každý nemôže byť víťaz a zrušenie oddelenia 
bude vždy vnímané oveľa citlivejšie, ako jeho posilnenie, ktoré bude pre 
nezainteresovaných sotva viditeľné.

Dovolím si tipovať, že radnice budú možno najväčším nepriateľom stra-
tifikácie. Paradoxne, veľký podiel nestraníkov v radniciach v tomto prí-
pade zjednoduší ministerstvu prácu. Kde nie je stranícky záväzok, slzy 
lokálnych politikov až tak netrápia. Súkromné nemocnice moc povzbu-
dzovania do reprofilácie nepotrebujú a tie v rukách miest a regiónov sa 
dajú pritlačiť k múru cez financie.

Bolo by však nezmyselné vytvárať zbytočné konflikty. Tých je na Slo-
vensku na rozdávanie. Na konci dňa si totiž prilepšia všetci, aj pacienti z 
miest, kde sa nemocnice reprofilujú. Ak stratifikácia prebehne odborne, 
a nie politicky, budú ich čakať možno o niečo vzdialenejšie, ale kvalitnej-
šie pracoviská, z ktorých sa domov budú vracať skôr, s menej kompliká-
ciami a kvalitnejším životom. Pacientov však treba na to pripraviť a čo je 
lepší impulz, ako obmena lokálnych zastupiteľstiev.

Primátori a poslanci však nemusia byť len apatickými štatistami. Väč-
šina nemocníc sa nebude rušiť, ale transformovať na ambulantné 
pracoviská, jednodňovú chirurgiu, či zariadenia pre dlhodobo chorých. 
Práve vo formovaní situácie po stratifikácií by mali mestá hrať aktívnu 
úlohu. Hľadať možnosti, ako vytvoriť podmienky čoraz nedostatkovej-
ším ambulantným lekárom, prichádzať so stratégiami pre poskytovanie 
dlhodobej starostlivosti, hlbšie integrovať dnes poskytovanú mestskú 
sociálnu starostlivosť o dôchodcov, či invalidov so zdravotnou starostli-
vosťou. To je úloha, ktorá svojimi rozmermi presahuje volebné obdobie 
primátora, či poslanca. Koľkí sa podujmú investovať do nej svoj politický 
kapitál? Podľa toho spoznáme, či tieto komunálne voľby priniesli sku-
točnú zmenu.

Zdravotnícke noviny, 22.11.2018

Žiadna marža nedá 
obchodníkovi, čo dokáže 
dať marža obchodníkovi

Martin Vlachynský

Účtovníctvo a firemné financie nepatria medzi najvzrušujúcejšie odvet-
via. Tabuľky, čísla a vyšúchané lakte na sakách. To nezabránilo menšej 

epidémii vo využívaní termínu „marža“. Najskôr pri potravinách a teraz 
sa choroba šíri už aj na výrobu a predaj liekov. Pritom dochádza k plete-
niu pojmov a následnému vyvodzovaniu nepodložených záverov. Ako je 
to s tými maržami na základ slovenskej diéty - rožky, párky, či pivo?

Obchodník nakúpi tovar od výrobcu, či veľkodistribútora. Povedzme 
rožky od pekární. Kus za 4 centy. Na pulte nájdeme tento rožok za 8 
centov. Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou je hrubá marža. V 
našom príklade 50%. Vládnym politikom v tomto momente iskria oči. 
Prekliati obchodníci, kde inde sa dá zarobiť dvojnásobok!

Lenže obchodník musí zaplatiť aj svojich zamestnancov, za elektrinu, 
vodu a plyn. Zaplatiť musí aj nepredané rožky, aj tie, čo skončili kopnuté 
pod regálom. Musí platiť ITčkárom, aj účtovníckej firme, ale aj miliónové 
pokuty hygienikom. Jednoducho, za to, aby obchod fungoval. Keď sa to 
preráta na predaný tovar, dostaneme EBITDA (Earning Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization) maržu. Povedzme 2 centy na 
rožok.

Ale ani to nestačí. Obchod je budova na pozemku, obe aktíva bolo tre-
ba kúpiť. Na túto operáciu si obchodník pravdepodobne musel požičať 
kapitál. Budova a zariadenia v nej (napríklad regálové systémy) v nej sa 
opotrebovávajú. Obchodník teda musí platiť úroky, rátať odpisy no a sa-
mozrejme počká si ho aj daň zo zisku. Na konci dňa tak zisková marža 
obchodníka na jednom rožku je povedzme pol centa.

Pozrime sa na skutočné čísla. Priemerná hrubá marža pätice najväčších 
reťazcov v rokoch 2011-2017 bola 15%. Teda pri tržbe 1 euro (bez DPH) 
dal obchodník 85 centov dodávateľovi. Ani 100%, ani 50%, ale 15%. 
Samozrejme, niektoré produkty majú maržu vyššiu, niektoré nižšiu. 
Závisí od cenovej stratégie obchodníka. Niektoré tovary dokonca môže 
obchodník dokonca predávať so stratou, len aby nalákal zákazníkov k 
nákupu iných vecí. Taký produkt ale politik na kameru neukáže.

Priemerná EBITDA marža reťazcov v období 2011-2017 bola 6,9%. Z 15 
centov hrubej marže tak 8 centov išlo zamestnancom, či elektrárňam. 
Z posledných 6,9 centa zaplatil úroky, dane a odložil si bokom na amor-
tizáciu. Na konci ostalo 3,7 centa. Presne tak. Priemerná zisková marža 
reťazcov v rokoch 2011-2017 bola 3,7%.
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V grafe vidíte porovnanie týchto výsledkov s výsledkami piatich, res-
pektíve 10 najväčších potravinárskych firiem na Slovensku (podľa tr-
žieb). V ktorom sektore by ste chceli mať zainvestované?
Než odpoviete, vedzte, že každý finančný ukazovateľ treba vykladať 
striktne len v konkrétnom kontexte. Ak by ste sa rozhodli investovať 
na burze a vybrali si 10 firiem s najväčšou takou, alebo onakou maržou, 
bol by to rovnako náhodný výstrel, ako kúpa akcií podľa farby firemné-
ho loga. Niekedy je náklad na zaobstaranie dodatočnej jednotky tovaru 
blízky nule (napríklad tabletka, alebo mobilná aplikácia) a predajná cena 
je v stovkách, či tisíckach eur. No aj taká firma môže skrachovať.

Prejdite sa po sídliskových večierkach a dedinských mini potravinách. 
Určite tam nájdete tie isté párky, pivo a rožky ako v reťazci, ale s pod-
statne vyššou predajnou cenou, ako v hypermarkete na okraji mesta. 
Podľa logiky niektorých politikov sú práve tieto predajničky najväčšími 
zdieračmi slovenských potravinárov a farmárov.

Aj vám tu dačo nesedí?

Denník N, 28.11.2018

Harmonický pilier
Radovan Ďurana

Ak zadáte do najznámejšieho vyhľadávača slovenské spojenie „Európ-
sky pilier sociálnych práv“, ponúkne vám reálne 62 výsledkov. Verejnosť 
v podstate nevie o čo ide, politici to neriešia a experti zriedka. Doku-
ment, ktorý obsahuje 20 zásad sociálnych práv pracovníkov, síce nie 
je záväzný a konkrétny, ale môže zásadne ovplyvniť trh práce a výšku 
daňovo-odvodového zaťaženia. Keď ho predstavitelia členských štátov 
takto pred rokom podpisovali, šéf Komisie Juncker to označil za histo-
rický moment pre Európu. Podľa neho „Naša Únia bola vždy vo svojej 
podstate sociálnym projektom.“ Paradoxne, s týmto dokumentom ne-
boli spokojní ani naši odborári ani predstavitelia radikálnej revolučnej 
ľavice v slovenskom parlamente. Podľa nich je znenie dokumentu málo 
konkrétne a ambiciózne.

Pilier sociálnych práv de facto vymedzuje pole harmonizačnej pôsob-
nosti Európskej komisie v sociálnej oblasti. Zásady sú v skutočnosti 
dlhodobé ciele, ktoré chce Komisia postupnou prípravou smerníc a od-
porúčaní napĺňať. Prvým krokom má byť zriadenie Európskeho orgánu 
práce (rozpočet 50 mil. eur ročne), ktorý by mal od budúceho roka asis-
tovať pri migrácii za prácou. Pred pár dňami bol schválený návrh textu 
odporúčania Rady EÚ, ktorý má rozšíriť pokrytie a účinnosť sociálnej 
ochrany. Podporil ho s malými výhradami aj slovenský minister práce a 
sociálnych vecí.

Touto iniciatívou sa snaží Komisia zabezpečiť, aby každý, či je to živ-
nostník, dohodár alebo zamestnanec s neštandardným kontraktom, 
mal povinne zabezpečenú sociálnu ochranu. Tým sa ale nemyslí dávka 
v hmotnej núdzi, ale v zásade sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Mohlo by sa zdať, že pre Slovensko je samotná iniciatíva nepodstatná, 
nakoľko Kažimírove pôsobenie na ministerstve financií zabezpečilo, že 
odvody platí každý a zo všetkého. Teda skoro každý. Napríklad dlhodobo 
nezamestnaný v menej rozvinutých regiónoch prvý rok odvody platiť 
nemusí, a nevzniká mu ani nárok zo starobného poistenia. Znižuje to 
bariéru zamestnávania ľudí bez praxe a skúseností. Alebo živnostníkovi 
vzniklo povinné dôchodkové a nemocenské poistenie až od júla tohto 
roku, ak predchádzajúci rok zarobil viac ako 5472 eur. Dovtedy nemusel 
byť poistený. Týmto nastavením štát rešpektuje, že v čase rozbehu živ-
nosti nemá podnikateľ peňazí nazvyš.

Komisia chce v zásade tieto odchýlky zrušiť. Chce, aby každý druh práce 
vytváral nárok na dávku, aby všetci pracujúci boli povinne poistení.

Iniciatíva Komisie vytvorí ešte väčšie problémy v Česku, kde sa naprí-
klad živnostníci môžu dobrovoľne rozhodnúť, či chcú byť nemocensky 
poistení. Príjem z dohody o vykonaní práce do sumy 400 eur tam ne-
podlieha odvodom vôbec. Budú musieť Česi zaviesť platenie odvodov 
pre dohodárov? Z návrhu odporúčania vyplývajú pre Slovensko aj ďal-
šie možné dopady, ktoré povedú k rastu výdavkov Sociálnej poisťovne. 
Týkajú sa najmä prevodu nárokov na dávky z predchádzajúcich pracov-
ných zmlúv.

Hoci text Odporúčania pripúšťa rozdielny prístup štátov z dôvodov 
„vnútroštátnych okolností“ o tom, čo je akceptovaná odchýlka, sa do-
zvieme, až keď Komisia bude vyhodnocovať náš pokrok v rušení výni-
miek.

Uvedené príklady ukazujú, že Európska komisia aj touto iniciatívou pre-
kračuje magickú hranicu nezávislosti sociálnych systémov členských 
štátov. Vytvára priamy tlak na zvyšovanie výdavkov sociálneho systému 
a tým na zvyšovanie odvodov pracujúcich. K tomuto tlaku dochádza i 
napriek tomu, že štáty majú možnosť už dnes samostatne a dobrovoľ-
ne upravovať svoje sociálne systémy tak, aby znižovali mieru chudoby 
v prípade straty zamestnania. Nič tak nebráni dobrovoľnej harmonizácii 
systémov, pokiaľ o ňu majú obyvatelia členských štátov záujem. Iniciatí-
va Komisie je nešťastná najmä z toho dôvodu, že v jej dôsledku vzrastie 
daňovo odvodové zaťaženie okrajových skupín pracovného trhu. To sú 
tie, pre ktoré má flexibilita a práve nižšie náklady na odvody kľúčový vý-
znam. Získajú tak potrebné pracovné skúsenosti, aby sa na trhu práce 
mohli dostať vyššie.

 Denník N, 14.12.2018

Ako zachrániť Titanic
Martin Vlachynský

Najslávnejší námorný príbeh histórie fascinuje najmä svojim mytologic-
kým rozmerom. Je to príbeh falošného sebavedomia a márnivej spup-
nosti, ktoré narazia na neúprosnú realitu ľadového oceánu. Mnohí na 
palube ignorovali vážnosť situácie až do poslednej chvíle, pretože mož-

nosť potopenia lode pre nich jednoducho neexistovala.
Aká je paralela so slovenskou ekonomikou? Aj jej politickí kapitáni za-
čínajú mať pocit neporaziteľnosti. Nezamestnanosť klesá a rastúca 
ekonomika napĺňa rozpočet rýchlejšie, ako ho vláda stíha míňať. Niek-
torí nadobudli dojem, že slovenské hospodárstvo znesie všetko. Odvod 
reťazcov, daň z poistenia, rekreačné poukazy, faktické zrušenie vstupu 
konkurencie na železnicu, zastropovanie dôchodkového veku, národný 
letecký aj lodný dopravca, či ročná materská – to je len stručný zoznam 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk#kapitolaiii-socilna-ochrana-azalenenie
https://ec.europa.eu/slovakia/news/proclamation_of_the_european_pillar_of_social_rights_sk
http://kozsr.sk/2017/05/10/stanovisko-koz-sr-k-navrhu-europskeho-piliera-socialnych-prav/
http://casopisargument.cz/2017/05/12/europsky-pilier-socialnych-prav-misia-zlyhala/
http://casopisargument.cz/2017/05/12/europsky-pilier-socialnych-prav-misia-zlyhala/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0132&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0132&from=EN
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opatrení, ktoré politici v poslednom roku doslova súkajú z rukáva. Mno-
hé vyzerajú tak, akoby sa ich navrhovateľom prisnili predchádzajúcu 
noc. Niekedy sú to divoké sny, napríklad nápad budúceho viceguverné-
ra NBS, že centrálna banka založí novú zdravotnú poisťovňu.

Naopak, takmer úplne sa už zabudlo na reformu školstva. Súdny systém 
patrí medzi najpomalšie v Európskej únii. Nemocnice ďalej generujú 
straty, po marci 2019 nebudú mať dostatok financií na mzdy, stratifiká-
cia (špecializácia nemocníc, zatváranie oddelení a posilnenie dlhodobej 
starostlivosti) má napredovať v ležérnom, 12-ročnom tempe. Dôchodky 
naďalej vysávajú ostatné fondy v Sociálnej poisťovni. Slovenské podni-
kateľské prostredie v hodnotení Doing Business už nepatrí ani do prvej 
štyridsiatky.

Za slovenskými hranicami prebieha boj o taliansky deficit na politickej 
úrovni, o francúzsky na tej pouličnej. Definitívna podoba Brexitu je mi-
nútu pred dvanástou stále nejasná a vo svete tlie rozbuška globálnej 
obchodnej vojny. To všetko sú udalosti, ktorých rozmer a dosah na slo-
venské hospodárstvo dokážeme úplne pochopiť až vtedy, keď nastanú.

Titanic bolo možné pred zrážkou uchrániť vyššou predvídavosťou a 
opatrnosťou. To isté platí aj pre ekonomiku - v dobrých časoch by sa 
mali robiť náročné reformy a tvoriť rezervy. Takto však politika nefungu-
je. História ukazuje, že reformy sa dajú spraviť až vtedy, keď je veľmi zle. 
Nie je to len chyba politikov, ale aj ich voličov. Obávam sa, že v roku 2019 
nás čakajú skôr predĺžené Vianoce s prílevom predvolebných darčekov, 
ako zodpovedné posilnenie základov hospodárstva.

HN, 17.12.2018

Daň z potravín je 
najhorší mikulášsky 
darček
Martin Vlachynský

V uplynulých týždňoch sme sa v INESS intenzívne venovali téme „od-
vodu reťazcov“, alebo skôr presnejšie „dani z jedla“, pretože tento zákon 
považujeme za etalón zlého ekonomického rozhodovania. Našu argu-
mentáciu môžete nájsť v publikácii Odvod reťazcov.

Parlamentom schválená podoba zákona priniesla niekoľko zmien opro-
ti pôvodnému návrhu zákona, ktoré výrazne zúžili okruh zasiahnutých 
spoločností. Tieto zmeny zlepšili situáciu pre menších obchodní-
kov, no naďalej platí, že zmenu pocíti spotrebiteľ vo svojej peňa-
ženke. Väčšina nákupov potravín sa odohráva vo veľkých reťazcoch. 
Nákupy spotrebiteľov tak budú zaťažené 2,5 % odvodom.

Medzi ďalšie negatíva patrí:

• Zákon bol zásadne upravený po-
zmeňovacím návrhom, ktorý sa zja-
vil deň pred hlasovaním a o ktorého 
parametroch nebola žiadna verej-
ná diskusia, hoci sa jedná o zákon 
s dramatickým dopadom na sektor 
maloobchodu.
• Vyňatie menej rozvinutých okre-
sov spod platenia odvodu nijak ne-
ochráni spotrebiteľov v týchto 
okresoch. Reťazce ponúkajú oby-
čajne rovnakú cenu svojich výrobkov 
naprieč republikou. Je značne nepravdepodobné, že reťazec bude vy-
tvárať samostatnú cenovú a marketingovú (napr. separátne letáky) 
politiku pre niekoľko predajní v menej rozvinutých okresoch.
• Zákon bol schválený 6.12. a má platiť od januára 2019. Podnika-
telia tak majú 3 týždne času (naviac cez Vianočné sviatky), aby sa 
pripravili na odvod, ktorého konečné parametre sa značne pomenili 
pozmeňovacím návrhom deň pred schválením. Neexistujú žiadne 
usmernenia, či formuláre, bez ktorých nie je možné zapracovať od-
vod do účtovných systémov a podnikateľských plánov.
• Doplnením množstva výnimiek sa zákon ďalej skomplikoval. Kva-
litné podnikateľské prostredie sa nezlučuje s komplikovanými, výnim-
kami prelezenými daňovými zákonmi.
• Zákon je zjavne ušitý tak, aby zasiahol len úzko vymedzenú skupinu 
zahraničných obchodných reťazcov. Riziko súdneho sporu z dôvo-
du porušenia súťažného práva je vysoké, upozornili na to už via-
cerí renomovaní právnici. Podobné selektívne zákony už museli zrušiť 
v Maďarsku aj v Poľsku. Hrozí, že budúca vláda bude musieť o pár ro-
kov vrátiť niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré sa zatiaľ neoprávnene 
vyberú.
• Farmári, ani verejnosť aj po niekoľkých mesiacoch od ohlásenia 
odvodu nevedia, ako budú vyzbierané zdroje použité. Peniaze sa 
najskôr vyberú, potom sa vymyslí, čo s nimi. Takto zodpovedné 
rozpočtovanie nevyzerá.

Tento zákon je „mikulášsky darček“, ktorý škodí slovenským spotrebite-
ľom, podnikateľom a celej ekonomike.

Do tretice všetko dobré
Martin Vlachynský

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo opatrenia z tretieho propodnika-
teľského balíka. Oproti jeho starším bratom sa mu (zatiaľ) ušlo asi naj-
menej mediálnej pozornosti. Čo je škoda, pretože vyzerá zatiaľ najlepší. 
No na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré zložením opatrení pri-
pomínali nemecký „Eintopf“, tretí balík ponúka niekoľko jasných chodov 
s prílohami.

V prvom rade poteší zjednodušenie agendy okolo otvárania prevádzok. 
To je byrokracia, s ktorou sa musí boriť takmer každý podnikateľ, okrem 
garážových eseročiek. Obzvlášť náročné je to pre podnikateľov v gastro-
biznise, ktorým hygiena môže spôsobiť odklad otvorenia aj o niekoľko 
mesiacov. Zlepšenia by sa mali dočkať aj hotelieri či prevádzkovatelia 
športových zariadení, ktorí musia spĺňať mnoho formálnych a niekedy 
vyslovene úsmevných podmienok. Zmeny by mali prísť i v stavebnom 
konaní. Aj na tomto balíčku mohla participovať verejnosť a v zozname 
nájdete tiež niekoľko návrhov INESS.

http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/iness_odvod_retazcov.pdf
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Viac ako detaily je zaujímavý posun vo filozofií balíčka. Neobsahuje už 
len jednoduché zrušenie toho či onoho pravidla, ale objavujú sa prvé 
lastovičky v zmene prístupu. Napríklad Slovenská obchodná inšpekcia 
by mala mať možnosť namiesto automatickej pokuty poskytnúť „druhú 
šancu“, keď bude podnikateľa sledovať, či sa polepšil. Mali by sa zjaviť 
prvé „checklisty“, teda prehľadné zoznamy povinností podnikateľa. Za 
priestupkom podnikateľa totiž nestojí vždy úmysel, ale neraz len nepo-
chopenie často chaotických a nejasných regulácií. „Hygienici“ by mali 
podľa návrhu v určitých dňoch poskytovať bezplatné konzultácie pod-
nikateľom.

Návrhy ešte čaká neľahké obdobie ich schvaľovania, ktoré môže dopad-
núť všelijako. No oslavy podnikateľov by mali byť prinajlepšom skromné. 
Stále platí, že propodnikateľské balíčky sú skôr izolovanou snahou jedi-
ného ministerstva, a nie strategickým záujmom celej vlády. Tá napriek, 
alebo možno aj vďaka, unikátnym hospodárskym časom nenabrala od-
vahu na žiadnu zásadnejšiu zmenu v daniach a odvodoch, nereformuje 
školstvo, nezefektívňuje súdnictvo.

Naopak, nové výmysly, ako sú daň z poistiek či chystaná maloobchodná 
daň, svojím negatívnym dosahom zatieňujú všetky tieto balíčky. Priame 
a nepriame úspory podnikateľov z 36 opatrení 3. balíčka majú podľa vý-
počtov ministerstva dosiahnuť 72 miliónov eur, no len priame náklady 
nového odvodu budú vysoko cez sto miliónov eur, o nepriamych nákla-
doch ani nehovoriac.

Treba dúfať, že jedného dňa príde doba, keď takéto propodnikateľské 
balíčky nebudú vrcholnou udalosťou roka pre podnikateľov, ale naopak, 
dennou rutinou všetkých ministerstiev.

HN, 3.12.2018

Iné
INT 8/2018: Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia

Nedostatok financií sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v pre-
hľadoch problémov školstva. Často sa môžete stretnúť s nasledujúcou 
reťazou argumentov: na Slovensku máme značne podfinancované 
školstvo, preto nutne potrebuje veľkú finančnú injekciu, ktorá prinesie 
kvalitné vzdelávanie a zvýši ľudský kapitál Slovákov. Táto logická reťaz 
má však mnoho slabých ohniviek. Práve im sa venujeme v nasledujúcej 
publikácii: Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia.

V novom INT sa okrem iného dočítate:

• Nie je také zrejme, že Slovensko dáva malo zdrojov na vzdelávanie. V 
porovnaní podielu výdavkov na vzdelávanie na celkových výdavkoch 
verejnej správy sme na priemernej úrovni.

• Od roku 2010 vzrástli ročné výdavky v regionálnom školstve o 500 
eur na žiaka (očistené o infláciu). A v nasledujúcich dvoch rokoch sa 
plánuje ďalšie navýšenie o 200 eur. Nominálne dostane v roku 2020 
škola na jedného žiaka v priemere 2900 eur ročne.

• Taktiež ukazovateľ podielu platov učiteľov na platoch VŠ vzde-
laných ľudí rastie. V inej metodike dokonca dosahuje priemerných 
úrovni v medzinárodnom porovnaní.

• V školstve je niekoľko oblastí, kde sa neefektívne míňajú zdroje

• Ministerstvo ma množstvo domácich úloh, ktoré si neplní (nehovo-
riac o neviditeľnej „najväčšej reforme za posledných 25 rokov“)

• Skúsenosti iných krajín a experimentov ukazujú, že oblievanie pe-
ňazí nepomáha. Zlepšiť školstvo nie je jednoduchá vec.

INT 9/2018: Šachy s poistencami štátu

Návrh rozpočtu verejných financií na rok 2019 obsahuje viacero fakto-
rov hodných spoločenskej diskusie. V novej publikácií Šachy s poisten-
cami štátu sme sa sústredili na jeden z nich – kapitolu zdravotníctvo. 
Ešte konkrétnejšie sa pozrieme na platby zdravotného poistenia za 
poistencov štátu.

V súčasnosti je zhruba 3 000 000 obyvateľov Slovenska poistencami 
štátu – dôchodcovia, mamičky, deti, či nezamestnaní. Štát by za nich 
mal platiť odvod zo štátneho rozpočtu vo výške 4% z priemernej mzdy. 
Aspoň tak si to predstavoval reformný zákon z roku 2004. V skutočnosti 
však jednotlivé vlády so sadzbou 4% manipulujú podľa ľubovôle. Nie-
kedy jej zvyšovaním hasia problémy v zdravotníctve, inokedy si jej zni-
žovaním uvoľňujú ruky v rozpočte na iné výdavky.

To je aj prípad rozpočtu na rok 2019. Štát sa za svojich poistencov chys-
tá zaplatiť najmenšiu sumu za posledných 10 rokov. Ak by štát v roku 
2019 dal na svojich poistencov toľko, koľko priemerne dával v rokoch 
2009-2018, musel by si pripraviť o 396 miliónov eur viac. Deficit ve-
rejnej správy by namiesto 97 miliónov dosiahol takmer pol miliardy eur.
Neustále výkyvy v platbách zdravotných odvodov za poistenca štátu 
nepovažujeme za správne. Vnáša sa tým do systému dodatočná nesta-
bilita, zhoršuje sa predvídateľnosť a sťažuje plánovanie financií v sys-
téme verejného zdravotného poistenia. Vláda zatvára oči pre možnými 
horšími časmi a udržiava vysoké odvodové zaťaženie práce.
Preto INESS navrhuje:

• Návrat k 4 % sadzbe a jej trvalé dodržiavanie.
• Financovanie rozdielu znížením rastu výdavkov v iných kapitolách a 
využitím rezerv v kapitole Všeobecná pokladničná správa.
• Zníženie sadzby odvodov ekonomicky aktívnych v budúcnosti.

Viac sa dočítate v novej publikácií INESS na tému - Šachy s poistencami 
štátu, ktorú si môžete stiahnuť tu.

http://iness.sk/sites/default/files/pictures/int_8-2018_vydavky_skolstvo.pdf
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2018/int_9-2018_sachy_poistenci.pdf
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INT 10/2018: Ako sa nebáť rastúcich výdavkov na zdra-
votníctvo

Vyspelé krajiny smerujú k tomu, aby sa zdravotníctvo stalo jedným z 
kľúčových sektorov ich ekonomík. Nie primárne preto, že starnú, ale 
preto, že bohatnú. A bohatí ľudia chcú míňať svoje peniaze na to, aby žili 
zdravšie a dlhšie. Problém preto vznikne vtedy, ak výdavky budú stúpať, 
ale hodnota za ne prichádzať nebude.

Čo robiť, aby rastúce výdavky na zdravotníctvo nestrašili:

• Sektor zdravotníctva generuje spotrebné statky, ktoré podliehajú 
rovnakým ekonomickým silám, ako v iných sektoroch. Ak politika ten-
to fakt nerešpektuje, bude dochádzať k zlyhaniam.

• Zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia 
musí byť objemovo zadefinovaná (veľkosť nároku), podobne ako sú 
zadefinované nároky v iných častiach sociálneho systému.

• Inovácie sa nedajú naplánovať. Sú výsledkom súťaženia. Čím viac 
konkurencie v systéme bude, tým bude inovatívnejší. Inovácie sa 
netýkajú len medicínskych postupov, ale aj manažmentu zariadení a 
pacienta. Ako ukázal Walmart alebo Amazon, najväčšia revolúcia sa 
neraz nedeje v produktoch, ale v ich distribúcii.

• Spotrebitelia potrebujú legálne možnosti, ako nakupovať zdravotnú 
starostlivosť. V súčasnosti je problém klientovi legálne ponúknuť aj 
jednoduché doplnkové služby, ako je objednávanie na konkrétny čas.

• Zdravotné poisťovne by sa mali zmeniť z „daňových úradov“ na 
sprostredkovateľa, ktorý aktívne pomáha klientom s nákupom zdra-
votnej starostlivosti, a zároveň zabezpečuje dlhodobý manažment 
pacienta a zdrojov v systéme, aby ich bola dostatočná zásoba aj v 
čase kríz (tvorba rezerv – viď závery INT 9-2018 Šachy s poistencami 
štátu).

Viac si môžete prečítať v INESS na tému: Ako sa nebáť rastúcich výdav-
kov na zdravotníctvo, dostupné ako pdf tu.

c

10.12.2018 bol Medzinárodný deň ľudských práv. A dnešok patrí aj vy-
hláseniu aktuálnych výsledkov globálneho rebríčka Index ľudskej slo-
body (Human Freedom Index), ktorý už 10 rokov zostavujú americký 
CATO Institute, kanadský Fraser Institute a nemecký Liberales Institut 
pri Nadácii Friedricha Naumanna. Podľa výsledkov indexu priemerná 
sloboda jednotlivca naďalej klesá. Na 10 bodovej škále klesol index za 
poslednú dekádu zo 7,07 na 6,89 bodu. Index pokrýva 162 krajín ce-
lého sveta a sleduje 79 indikátorov osobnej, občianskej a ekonomickej 
slobody.

Index sleduje napríklad mieru slobody prejavu, náboženskú slobodu, 
slobodu združovania, rešpektovanie a vymožiteľnosť práva, a tiež slo-
bodu pohybu, slobodu žien, kriminalitu a násilie, či diskrimináciu voči 
manželským zväzkom osôb rovnakého pohlavia.

Na prvých troch priečkach sa umiestnili Nový Zéland, Švajčiarsko a 
Hong Kong (jeho umiestnenie sa v rebríčku zhoršilo). Najslobodnejšie 
krajiny východnej Európy sú Estónsko (14 vo svete), Litva (20), Česko 
(21), Lotyšsko (23) a Rumunsko (24).

Slovensku patrí celosvetovo 36. miesto. Za posledných desať ro-
kov klesol náš Index ľudskej slobody z 8,23 na 7,92. Poklesli ako 
osobná sloboda, tak aj ekonomická sloboda. Detaily pre Sloven-
sko nájdete na strane 314 (publikácia na stránke iness.sk).

Najmenej slobodnými krajinami východnej Európy sú Bielorusko (128), 
Rusko (119), Ukrajina (118), Moldavsko (75), a Grécko (61). Čítate dobre, 
podľa autorov štúdie patrí kolíska demokracie z kultúrnych, ekonomic-
kých a politických dôvodov do východnej Európy.

Zaujímavé je, že z 12 hlavných sledovaných kategórií došlo až v 9 k cel-
kovému zhoršeniu. Vo svete sa globálne zhoršili náboženské slobody, 
sloboda pohybu, či vymožiteľnosť práva. Polepšila si napríklad kvalita 
peňazí.

Krajiny s vysokou mierou osobnej slobody vykazujú aj vysoký stupeň 
ekonomickej slobody. Najslobodnejšie krajiny (z prvého kvartilu) vyka-
zujú aj najvyšší osobný príjem (39 249 USD per capita ročne), zatiaľ čo 
najmenej slobodné krajiny z posledného kvartilu vykazujú priemerný 
príjem per capita len 12 026 USD ročne. Autori našli silnú koreláciu me-
dzi slobodou a demokraciou, s jedinou výnimkou – Hong Kongom.

Autor štúdie Ian Vasquez hovorí, že „údaje ukazujú význam slobody vo 
všetkých jej rozmeroch a tiež to, že osobná a ekonomická sloboda idú 
ruka v ruke.“

Spoluautorka Tanja Porčnik uvádza: „s nárastom nacionalizmu, populiz-
mu a hybridných foriem autoritárskych režimov je sloboda v mnohých 
častiach sveta utláčaná. Neprekvapuje, že medzi krajinami s najvyššou 
mierou úpadku slobody figurujú napríklad Turecko a Poľsko. V oboch 
krajinách sa oslabilo postavenie práva, náboženské slobody, či slobo-
da prejavu.“ Dobrou správou podľa nej je, že sloboda je zakorenená v 
rôznorodých spoločenstvách a rozširuje sa do mnohých krajín po celom 
svete.

http://iness.sk/sk/int-92018-sachy-s-poistencami-statu
http://iness.sk/sk/int-92018-sachy-s-poistencami-statu
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2018/int_10-2018_ako_sa_nebat.pdf
https://www.cato.org/human-freedom-index
https://www.cato.org/human-freedom-index
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/human-freedom-index-2018-country-profiles-revised.pdf
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/human-freedom-index-2018-country-profiles-revised.pdf
https://object.cato.org/sites/cato.org/files/human-freedom-index-files/human-freedom-index-2018-country-profiles-revised.pdf
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Podujatia
INESS zapojil viac ako 5000 stredoškolákov do Ekonomic-
kej olympiády

5200 súťažiacich z takmer 170 škôl zo všetkých krajov Slovenska – to 
je bilancia školského kola druhého ročníka Ekonomickej olympiády na 
Slovensku. Po mimoriadne úspešnom debutovom ročníku INESS opäť 
pokračuje v organizácii súťaže.

Úspešní študenti sa zo školského kola kvalifikujú do krajských kôl, ktoré 
sa budú konať v priebehu februára 2019. Najlepšia 50-tka mladých eko-
nómov a ekonómiek sa stretne v celoslovenskom finále v apríli 2019, v 
ktorom ich čaká písomný test. Záverečná 10-tka najlepších súťažiacich 
obháji svoje ekonomické vedomosti aj v ústnom kole pred odbornou 
porotou. V druhom ročníku súťaže pripravujeme aj prvé medzinárodné 
kolo, ktoré vyskúša vedomosti mladých študentov zo Slovenska, Česka 
a Maďarska.

Ďalšou novinkou pre súťažiacich je prijatie na vysokoškolské štúdium 
bez prijímacích skúšok. Zapracovali ho do podmienok prijatia Ekonomic-
ká univerzita v Bratislave ako aj Ekonomická fakulta Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici. Vybraní súťažiaci z krajských kôl ako aj z celoslo-
venského finále okrem vecných cien tak získajú ďalší benefit.

V školskom roku 2018/2019 Ekonomickú olympiádu podporila aj Slo-
venská asociácia poisťovní a spoluprácu sme nadviazali aj so Sloven-
skou ekonomickou spoločnosťou. Členmi odbornej rady súťaže sa opäť 
stali významní ekonómovia: rektor EUBA prof. Ing. Ferdinand Daňo, 
PhD., rektor CEVRO Institut prof. Josef Šíma, PhD., viceguvernér NBS 
Mgr. Ľudovít Ódor, Mgr. Martin Šuster, PhD. z NBS, doc. JUDr. Ing. Ján 
Šebo, PhD. z EF UMB a Juraj Karpiš z INESS, ktorí dohliadajú na správnosť 
a zrozumiteľnosť súťažných otázok.

INESS na 4liberty.eu stretnutí v Estónsku

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na pravidelnom stretnutí networku 
4.liberty.eu, ktorý zastrešuje nemecká nadácia FriedrichNaumann Sti-
ftung a ktorý pozostáva z tuctu think tankov zo strednej a východnej 
Európy a pobaltských krajín.

Stretnutie sa uskutočnilo 29-30. novembra v estónskom Tallinne. Na 
stretnutí sa hodnotili vzájomné spolupráce medzi think tankmi v toto 
roku a diskutovalo sa o možných spoluprácach v roku 2019.

INESS na Café Európa v Žiline

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa tý-
kajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Analytik INESS Martin Vla-
chynský sa na pozvanie SFPA zúčastnil diskusie v žilinskej Novej syna-
góge v stredu 5. decembra.

Spolu s druhým hosťom, Zsoltom Gálom z Katedre politológie FiF UK v 
Bratislave, diskutovali na tému „Čaká nás ďalšia finančná kríza?“. Video-
záznam z podujatia nájdete na facebookovej stránke Café Európa.

INESS na prípravnom stretnutí FMRS vo Viedni

Richard Ďurana z INESS sa dňa 3.12. 2018 zúčastnil na pravidelnom 
prípravnom stretnutí k európskej konferenčnej tour Free Market Road 
Show vo Viedni. Stretnutie organizovalo rakúske Austrian Economics 
Center a budúcoročnú tour prišlo rozdiskutovať viac ako 40 zástupcov 
z celej Európy.

http://www.cafeeuropa.sk/podujatia/event/43-caka-nas-dalsia-financna-kriza
https://www.facebook.com/cafeeuropa.sk/videos/526949374472119/?__xts__%5b0%5d=68.ARCvgvRx2JX1Uke7EHKAzYf1eyQ9Fb3KEs6zqhqR-yrekvrSb5XloouHrlnv1xwfewUpMwPl7t-i6RiSKoJOrhJSssd5XLPfj2kzgOIFh4WGkI32XVb-P85KFtjR_aq5KGWfHCVNfTK7yAeqojjs9hQA4TQusLCB87w9YB2bsm7DGJwf89eXS9ZW97UhzCGhahspvQDze55x42XAOxV4D0UiMum98nNUveWA_dh5oed0KX8LCfLyyhTiau2RkrLd7n_lq-ZRnFzzwKXbijoj4Fr-37tPV3hx4wzB8RDJYnLzAAmLuppguN6MoUePBR8FALfC8l8hHKWwuSYh1uyKl5wyr0uYIUmJnA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/cafeeuropa.sk/videos/526949374472119/?__xts__%5b0%5d=68.ARCvgvRx2JX1Uke7EHKAzYf1eyQ9Fb3KEs6zqhqR-yrekvrSb5XloouHrlnv1xwfewUpMwPl7t-i6RiSKoJOrhJSssd5XLPfj2kzgOIFh4WGkI32XVb-P85KFtjR_aq5KGWfHCVNfTK7yAeqojjs9hQA4TQusLCB87w9YB2bsm7DGJwf89eXS9ZW97UhzCGhahspvQDze55x42XAOxV4D0UiMum98nNUveWA_dh5oed0KX8LCfLyyhTiau2RkrLd7n_lq-ZRnFzzwKXbijoj4Fr-37tPV3hx4wzB8RDJYnLzAAmLuppguN6MoUePBR8FALfC8l8hHKWwuSYh1uyKl5wyr0uYIUmJnA&__tn__=-R


Ekonomické reči XIV: 10 rokov po kríze

V stredu 28. novembra o 19. hodine sa uskutočnili už 14. ekonomické 
reči, premiérovo v novootvorených priestoroch bratislavskej Paralelnej 
Polis.

Podujatie bolo výnimočné aj vďaka druhému hosťovi, ktorým bol popri 
Jurajovi Karpišovi z INESS bývalý viceguvernér NBS Ján Tóth. Zaujímavú 
debatu, ktorá sa odohrávala vo svetle koncoročnej vlny trhových pokle-
sov po celom svete, sledovalo viac ako 50 ľudí.
 
Ekonomické reči budú opäť pokračovať aj v roku 2019. Sledujte INESS 
na sociálnych sieťach a dozviete sa viac!

Freedom Games

Radovan Ďurana sa v dňoch 10. – 11. Novembra zúčastnil medzinárod-
nej konferencie Freedom games (Igrzyska wolności 2018 a FB). Vystú-
pil v paneli, ktorý prednáškou otvoril bývalý minister financií a guvernér 
centrálnej banky Leszek Balcerowicz.

Diskusia v paneli s názvom Kapitalismus/Globalizácia/Liberalizmus – 
príbeh úspechu, sa zameriavala na všeobecné zhodnotenie pokroku za 
posledných 200 rokov. Radovan Ďurana predniesol hypotetický návrh, 
či vzhľadom na radikálny pokles chudoby, obrovský nárast gramotnosti, 
predlžovanie doby života by nemal byť ustanovený štátny sviatok Zis-
ku. Ten by mal pripomínať význam súkromného vlastníctva, voľného 
trhu a motivácie dosiahnuť zisk (peňažný aj nepeňažný), ktoré boli ne-
vyhnutnými spoločenskými predpokladmi výrazného zlepšenia život-
ného štandardu obyvateľov sveta.

INESS na seminári SAPI

V utorok 23.10.2018 prebehol v Bratislave v konferenčných priesto-
roch Technopol už 8. ročník seminára SAPI s názvom Forovoltika a OZE 
v roku 2019. V troch blokoch vystúpili rečníci zo všetkých troch distri-
bučných spoločností, SIEA, partnerských organizácií, či priamo zo SAPI. 
Postupne rozobrali problematiku akumulácie energie, lokálneho zdroja, 
či aukcií.

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

INESS na HMA Academy

V piatok 16. novembra prednášali analytici INESS Radovan Ďurana a 
Martin Vlachynský na seminári Health Management Academy, ktorý sa 
uskutočnil v hoteli Ponteo v Rusovciach.

HMA akadémia je určená pre široké spektrum záujemcov z radu mana-
žérskych pracovníkov v zdravotníctve, poisťovniach, ale aj pre medicín-
skych pracovníkov. INESS účastníkom ponúkol prednášky na tému fun-
govania verejného rozpočtu a tvorby zdrojov v zdravotníctve.

https://paralelnapolis.sk/
https://paralelnapolis.sk/
https://igrzyskawolnosci.pl/en/
https://www.facebook.com/Igrzyska-Wolno%C5%9Bci-557936277656318/
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INESS na konferencii Udržateľné budúce dôchodky

Dňa 21. novembra 2018 sa na pôde Národnej rady SR uskutočnil okrúhly 
stôl o udržateľnosti dôchodkového systému. Hlavnou témou boli návrh 
poslancov OĽANO umožniť dôchodkovo poisteným osobám dobrovoľ-
ný odchod do dôchodku po odpracovaní minimálne 40 rokov a návrh 
poslancov Smeru-SD na zavedenie pevnej hornej hranice dôchodkové-
ho veku na 64 rokov v Ústave SR.

Diskusného okrúhleho stola sa zúčastnili odborníci na dôchodkové 
systémy, verejné financie, demografiu, ako aj zástupcovia viacerých za-
mestnávateľských a odborových združení. Pozvanie prijali aj zástupco-
via parlamentných politických strán s výnimkou Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

S úvodnou prezentáciou, v ktorej kvantifikoval dopady oboch návrhov 
na verejné financie, vystúpil predseda Rady pre rozpočtovú zodpoved-
nosť Ivan Šramko. Ďalšími vystupujúcimi boli Peter Goliaš, riaditeľ in-
štitútu INEKO, Boris Vaňo, Výskumné demografické centrum, Infostat, 
Zoroslav Smolinský, šéf Moderných odborov Volkswagen, Ján Oravec, 
prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Martin Hošták, tajomník 
Republikovej únie zamestnávateľov, Jozef Turčány, podpredseda Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska, Jozefína Žáková  generálna riaditeľka Slo-
venskej asociácie poisťovní, Vladimír Mlynek, podpredseda Asociácie 
dôchodkových správcovských spoločností.

INESS zastupoval analytik Martin Vlachynský. Video z podujatia je do-
stupné na facebookovej stránke OĽANO.

https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti/videos/581756982269513/


16

de
ce

m
be

r 2
01

8 INESS publikácie

INESS knihy

Hlasnejšie sa poukazuje na to, že 
podfinancované školstvo nutne 
potrebuje finančnú injekciu, ktorá 
prinesie kvalitné vzdelávanie a 
zvýši ľudský kapitál Slovákov. 
Táto logická reťaz má však 
mnoho slabých ohniviek. Píšeme 
o nich v práci Vyššie výdavky 
vzdelávanie nezachránia. 

Návrh rozpočtu verejných financií 
na rok 2019 obsahuje viacero fak-
torov hodných diskusie. V novej 
publikácií Šachy s poistencami 
štátu sme sa sústredili na jeden z 
nich – kapitolu zdravotníctvo. Ešte 
konkrétnejšie sa pozrieme na plat-
by zdravotného poistenia za pois-
tencov štátu.

Zamestnávatelia majú problém s 
nedostatkom pracovnej sily a ve-
rejná pokladnica už čoskoro pocíti 
dopady starnutia. V publikácii Ako 
ťažké je zamestnať cudzinca 
popisujeme ekonomické dopady 
zamestnávania občanov z krajín 
mimo EÚ ako aj byrokratickú záťaž 
s tým spojenú.

Rast výdavkov na zdravotníctvo 
nemusí byť problém. Vo vyspe-
lých krajinách sa zdravotníctvo 
stalo jedným z kľúčových sek-
torov ich ekonomík. Problémom 
vznikne, ak výdavky budú stúpať, 
ale bez dodatočnej hodnoty. Viac 
v INESS na Tému: Ako sa nebáť 
rastúcich výdavkov na zdra-
votníctvo.

V roku 2015 pripravil INESS pub-
likáciu „Elektrická daň“. V nej sme 
vypočítali fiktívnu daň, ktorú pla-
tia spotrebitelia z každej MWh 
elektrickej energie.V novom vy-
daní INESS na tému: Elektrická 
daň vzrástla sme tieto čísla spočí-
tali opäť, tento krát pre rok 2018. 

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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