
V polovici decembra minulého roku spustil INESS 
portál Cena štátu. Nový rok pre nás pripravil prí-
jemné zistenie: záujem verejnosti i médií predčil 
naše očakávania. Svoj štát si na stránke www.
cenastatu.sk nakúpilo za mesiac takmer dva a 
pol tisíc ľudí. Podarilo sa nakupujúcim vo svojich 
rozpočtoch ušetriť? Prvé výsledky sme publikovali 
v časopise .týždeň a prinášame ich aj v Market Fi-
nesse v článkoch Cena štátu a Nakúp si svoj štát 
na tejto a nasledujúcej strane. V tomto roku plánu-
jeme projekt prezentovať aj na stredných školách, 
pričom chceme využiť aj plagát Vesmír verejných 
výdavkov, ktorý Ministerstvo školstva odobrilo ako 
učebnú pomôcku. V Market Finesse sa budeme k 
Cene štátu pravidelne vracať prostredníctvom gra-
fu na poslednej strane.
Nový rok priniesol aj kreatívne riešenia niektorých 
problémov zo strany politikov. Podľa jedného z nich 
sa koncesionárske poplatky nemajú platiť za vlast-
nenie televízneho prijímača, ale ako avizuje minis-
ter kultúry, za vlastnenie elektrickej zásuvky. Tento 
postup kritizujeme v článku s názvom Koncesie sa 
menia na daň zo zásuvky na strane 3.
V médiách možno pozorovať rozsiahlu polemiku 
medzi Protimonopolným úradom SR na jednej 
strane a časťou odbornej obce na strane druhej. 
Dôvodom sú kontroverzné rozhodnutia ohľadom 
cien, za ktoré predáva benzín Slovnaft jednotlivým 
distribútorom, či avizovaného predaja predajní Car-
refour sieti Tesco. Tejto téme sa venujeme v článku 
Škodlivá fatamorgána dokonalej konkurencie na 
strane 4.

Zdravotníctvo zostáva jednou z dominantných 
tém súčasnej vládnej koalície aj v tomto roku. 
Ako možno usúdiť podľa pripravovaných návrhov 
Ministerstva zdravotníctva a vyjadrení premiéra 
Roberta Fica, slová zisk a zdravotné poisťovne do 
jednej vety nepatria. O dôsledkoch zákazu zisku 
niektorým subjektom v zdravotníctve píšeme v 
článku Kto použije naše peniaze? na strane 5.
Dovoz elektrickej energie je podľa premiéra i 
ministra hospodárstva hrozbou, ktorej treba za 
každú cenu čeliť. Akými prostriedkami? Najlep-
šie postavením novej štátnej jadrovej elektrárne. 
Tejto téme sa venujeme v článku Jadro problému 
na strane 5, ktorý má byť zároveň pozvánkou na 
diskusné fórum s názvom Výstavba novej jadrovej 
elektrárne na Slovensku. Toto fórum pripravuje 
INESS v spolupráci so Združením podnikateľov 
Slovenska. Viac informácií nájdete na poslednej 
strane.
Na záver Vám dávam do pozornosti nové články 
na stránke www.iness.sk, napríklad Ako môže Juž-
ná Amerika pomôcť vyriešiť americkú krízu zdra-
votníckeho systému. 
Za INESS Vám prajem príjemné čítanie a veľa 
úspechov v novom roku.
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„Nechajte vládu pôsobiť na 
Sahare a do piatich rokov tam 
bude nedostatok piesku.“

Milton Friedman
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Ak si prajete dostávať mesač-
ník Market Finesse pravidel-
ne, zaregistrujte sa na strán-
ke www.iness.sk

Cena štátu
Juraj Karpiš

Výdavky štátu rastú neustále. Nie je to sloven-
ské špecifikum ale skôr historický vývoj spojený s
rozmachom demokracie. V krajinách Európy pre-
siahol podiel verejných výdavkov na hrubom do-
mácom produkte 10% tesne pred prvou svetovou 
vojnou iba výnimočne.
Nástup demokracie a dve svetové vojny sú začiat-
kom postupného v dejinách ľudstva nevídaného 
rastu štátu a sfér jeho vplyvu. Podiel verejných 
výdavkov na HDP sa v súčasnosti pohybuje v Eu-
rópskych krajinách väčšinou niekde medzi 40 a 
50%.
Na to, prečo je to tak, existuje mnoho teórií. No ja-
dro tohto problému dobre ilustruje jedna príhoda 
amerického kongresmana Rona Paula (rozhovor s 
Ronom Paulom zverejnil .týždeň v čísle 25/2006). 
Ten je pre svoje časté hlasovanie proti zákonom, 

www.cenastatu.sk

2% z Vašej dane môže-
te podporiť činnosť 

INESS. Viac informácií nájde-
te na stránke www.iness.sk
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ne, nepochádzajú od „štátu“ či politikov ale 
z ich vlastného vrecka.
Príčin je viacero. Okrem nezáujmu o fungo-
vanie vecí verejných je to určite aj nedosta-
tok informácií o cene jednotlivých služieb a 
programov, ktoré štát zabezpečuje. Jedno-
ducho povedané chýbajú nám cenovky na 
verejných statkoch. Kým nikoho nenapadne 
objednať si domov pizzu bez toho, aby pres-
ne vedel, koľko ho to bude stáť, veľa ľudí dá 
svoj hlas vo voľbách politikovi, sľubujúcemu 
napr. „bezplatné“ vysoké školstvo a pritom 
ani netuší, koľko za to spolu s ostatnými 
občanmi zaplatí na daniach. O čo ťažšie by 
sa premiérovi oznamovala skutočnosť, že 
súkromnej ukrajinskej firme vykonávajúcej
banskú činnosť na Slovensku vláda odhlaso-
vala podporu vo výške 183 miliónov Sk, ak 
by vetu musel formulovať „Vláda rozhodla, 
že každý pracujúci podporí fungovanie Side-
ritu 80 korunami“ namiesto zavádzajúceho 
„Vláda podporí...“.
Cenovky štátnym službám, programom a 
úradom sa snaží priradiť nový projekt Cena 
štátu. Možno ho nájsť na stránke www.
cenastatu.sk. Portál má koncentrovaním 
presných a priebežne aktualizovaných in-
formácií o verejných financiách radikálnym
spôsobom zjednodušiť občanovi pátranie po 
týchto informáciách Na stránke sú detailne 
analyzované príjmy a výdavky štátu od roku 
2005. Lepšiemu uchopeniu uvádzaných 
čísel má pomôcť aj prepočítavanie veľkosti 
jednotlivých položiek verejných financií na
jedného pracujúceho alebo na jedného ob-

čana. Orientáciu v spleti verejných výdavkov 
je možné získať pomocou plagátu Vesmír ve-
rejných výdavkov, ktorý je na stránke v elek-
tronickej podobe. Plagát graficky znázorňuje
výdavkové „planéty“ verejnej správy pričom 
pomer ich veľkosti zodpovedá reálnemu ob-
jemu peňazí, ktoré sú na jednotlivé oblasti 
pridelené.
Preklikávaním sa medzi stránkami portálu 
sa dá dozvedieť mnoho zaujímavých infor-
mácii, ako napr. ktoré ministerstvo má na-
jlepšie platených zamestnancov, koľko nás 
ročne stojí jeden odsúdený alebo o koľko 
viac na obyvateľa zaplatíme na daniach v 
roku 2007. Niektoré skutočnosti sú naozaj 
prekvapivé. Napríklad fakt, že z verejných 
financií je ešte stále platených viac ako
30% všetkých pracujúcich. Udivujúce je aj 
zistenie, že plánované navýšenie zdrojov do 
poľnohospodárstva bude viesť v roku 2007 
k situácii, keď tento rezort bude disponovať 
väčším objemom zdrojov ako polícia, súdy a 
väzenstvo dohromady.
Lepšia znalosť verejnosti o rozsahu a fungo-
vaní verejných financií, ku ktorej má inter-
netová stránka www.cenastatu.sk prispieť, 
môže zlepšiť informovanosť ľudí o cenách 
verejných služieb, ktoré im štát zabezpeču-
je. Iba informovaný volič sa môže rozhodovať 
racionálne a vytvárať tak tlak na politikov v 
záujme efektívnejšieho vynakladania verej-
ných prostriedkov a obmedzeniu ďalšieho 
rastu štátnych výdavkov.

.týždeň, 4/2007

ktoré míňajú peniaze daňových poplatníkov, 
v kongrese známy aj pod prezývkou Dr. No. 
Keď sa raz opäť stal terčom kritiky ostatných 
kongresmanov za to, že ako jediný hlasoval 
proti udeleniu Kongresovej zlatej medaily cti 
občianskej aktivistke Rose Parksovej, vytia-
hol 100 dolárov a vyzval svojich kolegov aby 
sa na zlatú medailu spoločne poskladali. Ne-
pridal sa nikto. „Je ľahké byť štedrý z cudzích 
peňazí,“ skonštatoval Ron Paul.

Keďže politici si získavajú priazeň rozhodo-
vaním o cudzích peniazoch, v systéme je 
zabudovaná tendencia neustáleho rastu vý-
davkov. Zahmlievanie podstaty vzťahu med-
zi štátnymi výdavkami a štátnymi príjmami 
umožňuje politikom vystupovať v kostýme 
Santa Clausa a rozdávať voličom kvázi dary. 
Veľa občanov si neuvedomuje, že peniaze, 
ktoré dostali vo forme vianočného príspevku 
či novej budovy pobočky Sociálnej poisťov-

Nakúp si svoj štát
Radovan Ďurana

Presne pred mesiacom parlament schválil 
štátny rozpočet na rok 2007. Poslanci roz-
hodli, že viac dostanú poľnohospodári a 
učitelia, menej veda a výskum. Možno ste 
si vraveli, že vy by ste ten rozpočet zostavili 
inak. Aký by bol vysoký?

Virtuálny obchod s verejnými službami Na-
kúp si svoj štát na stránke www.cenastatu.
sk ponúka možnosť na chvíľu sa vžiť do kože 
poslanca. Pred vami stojí rozpočet rozdelený 
na hlavné výdavkové skupiny a je len na vás, 
ktoré výdavky do svojho štátneho rozpočtu 

zahrniete. Uprednostníte financovanie vyso-
kých škôl pred výdavkami na armádu? Alebo 
sú podľa vás dôležitejšie dávky v hmotnej 
núdzi a politické strany nemusia byť z roz-
počtu dotované vôbec?
Po ukončení nákupu sa dozviete, koľko by 

Popularita vybraných výdavkov štátneho rozpočtu
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Porovnanie
Slobodný obchod versus protekcionizmus
Často sa stretávame s názorom, že slobodný obchod je nefér a 
môže škodiť menším (a menej výkonným) ekonomikám, resp. kra-
jinám. Inými slovami, že by sa mali zvýšiť dovozné clá a kvóty na 
ochranu pred záplavou ich trhov lacnými tovarmi z väčších krajín. 
Čo však zástancovia týchto politík nevidia je skutočnosť, že slobod-
ný obchod je férový už z definície.
Slobodný obchod je dobrovoľnou výmenou. Všetky strany zahrnuté 
do obchodu súhlasia s jeho podmienkami, inak by sa nikdy neu-
skutočnil. Slobodný obchod nevyhnutne znamená, že jednotlivec, 
nie vláda, je ten, kto volí podmienky výmeny. Nastoľovanie obchod-
ných bariér, ciel a kvót so zámerom urobiť obchod férovým nezna-
mená nič iné ako olúpenie občanov o ich slobodu vybrať si svoje 
vlastné spotrebné alternatívy, teda poškodzovanie spotrebiteľov. 

„virtuálnych poslancov“ by do svojho rozpoč-
tu nezaradila mierové misie v zahraničí.

Skupina ľudí, ktorá doteraz virtuálny nákup 
uskutočnila, určite nie je vzorová, reprezen-
tujúca „typického Slováka“. Vyvodzovanie 

stál váš štát (aký by bol vysoký váš rozpočet). 
Či by ste oproti súčasnému rozpočtu ušetrili, 
a teda či poslanci v parlamente hlasujú tak, 
ako si vy, ich voliči, želáte. Celková suma 
výdavkov je ďalej prepočítaná na jedného 
občana. Inými slovami, koľko by musel za-
platiť každý Slovák, ak by sme všetci platili 
rovnakú daň.
Nakúpiť svoj štát od spustenia stránky pred 
necelým mesiacom vyskúšalo už viac ako 
tisíc ľudí. Najčastejšie sa v rozpočtoch ob-
javuje financovanie škôl, polície, hasičov a
súdov. Na opačnom konci rebríčka popula-
rity štátnych výdavkov sa umiestňujú priame 
platby poľnohospodárom, financovanie cirk-
ví a príspevky politickým stranám. Polovica 

všeobecných záverov by bolo preto zjedno-
dušovaním situácie, hoci fakt, že priemer-
ne navolený rozpočet je o 40% nižší ako v 
skutočnosti, nemožno prehliadať. Zámerom 
autorov nebolo radiť politikom ako zostavo-
vať rozpočet. Cieľom zostavenia virtuálneho 
obchodu je priblíženie štátneho rozpočtu 
verejnosti, jej vtiahnutie do deja. V rozpoč-
te sa nerozhoduje len o výške dávok a pod-
pôr, ktoré ľudia poberajú. Každý ďalší výda-
vok ministerstva znamená zvýšenie daní, v 
tomto prípade prepočítaných na obyvateľa 
a pracujúceho. Výsledkom nákupu by teda 
mal byť občan, ktorý sa nedá zlákať vyššími 
dávkami, ale politikovi položí otázku: A koľko 
ma to bude stáť? 

.týždeň, 4/2007

Protekcionistické nariadenia odborom a domácim producentom po-
skytujú štít pred konkurenciou, na druhej strane redukujú nákupné 
možnosti, umelo dvíhajú ceny, obmedzujú zamestnanosť a znižujú 
mzdy. Je toto fér?
Poďme od teórie k praxi. Publikované štúdie poukazujú na signifikant-
ný vťah medzi slobodným obchodom a ekonomickým rastom. Ako 
vidno z grafu, ekonomický rast krajín, ktoré obchodovali slobodne, 
bol tri až šesťkrát vyšší ako u ich protekcionistických náprotivkov.

Zdroj: Gwartney, Jim and Robert Lawson with Walter Park and Charles Skip-
ton. Economic Freedom of the World: 2001 Annual Report. Vancouver: The 
Fraser Institute, 2001 a Norberg, Johan, In Defense of Global Capitalism, 
CATO Institute, 2005

Koncesie sa menia na daň zo zásuvky
Radovan Ďurana

Slovenská televízia eviduje zhruba 1,4 mi-
lióna televíznych koncesionárov, vysiela 24 
hodín denne, a to sa zdá byť málo. Už nesta-
čí, že za televíziu a rozhlas musia platiť aj tí 
ľudia, ktorí o jej služby nemajú záujem.
Jednotku nesleduje 80% divákov, dvojku 
94%. Minister kultúry ide ďalej a podľa v 
médiách zverejnených informácií o novom 
zákone o koncesionárskych poplatkoch by 
mali platiť aj tí, ktorí ju prijímať nemôžu, pre-
tože nemajú prijímač, alebo v danom mieste 
nie je dostatočný signál. Platiť sa v podstate 
bude za vlastnenie elektrickej zásuvky. Ab-

surdným momentom je návrh na zavedenie 
poplatku pre firmy podľa počtu zamest-
nancov. Reálne tak dôjde nielen k viac ako 
zdvojnásobeniu sumy vybraných poplatkov, 
ale nastane situácia, keď za tú istú osobu 
bude poplatok za verejnú službu uhradený 
dvakrát. Nevedno, či zákonodarca predpo-
kladá, že zamestnanci súkromných firiem
chodia do práce sledovať televízor.
Výber koncesionárskych poplatkov je len 
jednou z vetví bútľavého stromu, ktorý nesie 
nálepku „vysielanie vo verejnom záujme“. 
Ďalšími vetvami sú nezávislosť (objektivita), 
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Škodlivá fatamorgána dokonalej konkurencie
Juraj Karpiš

Po zamietnutí privatizácie bratislavského 
letiska prichádzajú ďalšie kontroverzné roz-
hodnutia Protimonopolného úradu. Slovnaft 
má zaplatiť 300 miliónov korún za to, že roz-
dielnym odberateľom účtoval rôzne ceny a 
Tesco nemôže kúpiť obchodné domy zo Slo-
venska odchádzajúceho Carrefouru. Komu 
tieto rozhodnutia pomôžu?
Slovnaft údajne predáva svoj benzín drah-
šie Shellu ako ÖMV, čo protimonopolný úrad 
(PMÚ) označil za zneužívanie dominantného 
postavenia. „Uvedená diskriminácia podni-
kateľa Shell na trhu veľkoobchodu s benzín-
mi mohla znevýhodniť tohto podnikateľa aj 
na trhu maloobchodu, nakoľko vyššiu cenu 
za nakúpený tovar musel premietnuť, buď 
do zníženia svojej marže, alebo do zvýšenia 
ceny benzínov pre konečných spotrebiteľov.“ 
uvádza sa v oficiálnom stanovisku úradu.
PMÚ sa tak pomocou štátneho donucovacie-
ho aparátu snaží ochrániť maržu súkromnej 
spoločnosti Shell. O ochrane spotrebiteľa v 
tomto prípade možno hovoriť len ťažko. Asi 
málokto verí tomu, že 300 milónové zvý-
šenie nákladov Slovnaftu, ktorý obsluhuje 
všetkých maloobchodníkov na Slovensku, 
povedie k zníženiu konečných cien na ben-
zínových čerpadlách. Navyše Slovnaft môže 
stav, ktorý prekáža PMÚ, napraviť aj odstrá-
nením rozdielu NAVÝŠENÍM cien pre ostatné 
spoločnosti.
Zákaz nákupu predajní Carrefour v Košici-
ach, Žiline a Bratislave pre Tesco zdôvodňu-

je PMÚ hrozbou vzniku alebo posilnenia do-
minantného postavenia spoločnosti Tesco 
na relevantných trhoch. Príčinou údajne ne-
dostatočnej konkurencie sú „vysoké bariéry 
vstupu (značné priame a vynútené investí-
cie, utopené náklady spôsobené nevyhnut-
nosťou reklamy a marketingovej podpory 
pri vstupe na trh, administratívne bariéry 
vstupu, čas potrebný na vstup na trh a pod.), 
nasýtenosť jednotlivých relevantných trhov 
a neexistencia potenciálnej konkurencie.“ 

Argumenty o vysokých vstupných nákladoch 
neznejú príliš presvedčivo. Prevádzka hyper-
marketov nie je jadrová energetika. Obchody 
sídlia často v prenajatých priestoroch a ich 
klienti sú vysoko cenovo senzitívni takže o li-
kvidačných marketingových nákladoch mož-
no hovoriť len ťažko. Rovnako hovoriť o ne-
existencii potenciálnej konkurencie v čase, 
keď sa na Slovensko chystá prísť napr. Spar 
a Aldi, je podivuhodné. Napríklad prezident 
Zväzu obchodu a cestovného ruchu Pavol 
Konštiak tvrdí, že na Slovensku je sieť malo-

obchodných predajní aj hypermarketov hus-
tá a nevidí priestor na vstup nového reťazca. 
Vysokú mieru konkurencie podľa neho doku-
mentujú aj nedávne odchody iných reťazcov 
zo Slovenska, ktorým sa nepodarilo dosiah-
nuť plánované obraty (Ahold – Hypernova, 
Carrefour, Delvita).
Na otázku, komu pomáhajú rozhodnutia 
PMÚ, sa len ťažko hľadá odpoveď. Úrad-
níci argumentujú ochranou spotrebiteľov 
(bratislavské letisko), ale aj ochranou do-
dávateľov (Tesco) či ochranou odberateľov 
(Slovnaft). Spoločným menovateľom tých-
to reštrikčných zásahov do dobrovoľných 
transakcií medzi ekonomickými subjektmi je 
snaha o dosiahnutie akademického ideálu 
dokonalej konkurencie. Závažné nedostatky 
teórie dokonalej konkurencie boli v ekonómii 
popísané už dávno. No ani to, že dokonalú 
konkurenciu nikto nikdy nezažil, evidentne 
nie je postačujúci dôvod na odvrhnutie toh-
to neoklasického konceptu. Protimonopolná 
politika sa tak aj naďalej snaží napasovať 
hranatú realitu do okrúhleho otvoru modelu 
dokonalej konkurencie. Zákazy koncentrácie 
neumožňujú spoločnostiam naplno využiť 
úspory z rozsahu a arbitrárne rozhodnutia 
úradníkov zvyšujú neistotu medzi podnika-
teľmi, čím narušujú optimálnu alokáciu ka-
pitálu v ekonomike. Nasledovanie fatamor-
gány dokonalej konkurencie tak zhoršuje 
blahobyt spotrebiteľa.  

SME, 17.1.2007

a verejnoprospešnosť. Televízia je verejno-
právna vďaka tomu, že vedenie nie je do-
sadzované priamo predstaviteľmi výkonnej 
moci. Statoční umelci a redaktori zviedli v 
nedávnej minulosti ťažký boj za domnelú 
nezávislosť od politickej moci, a v tomto boji 
pokračujú. Paradoxne, politici im v tom držia 
palce a vedia prečo. Nezávislosť je prostou 
fikciou z dvoch dôvodov. Výšku koncesionár-
skych poplatkov určuje parlament a členov 
kontrolujúcej Rady STV takisto. Víťazné stra-
ny teda nepriamo určujú „správneho“ riadi-
teľa a „správny“ objem financií na činnosť.
Preto hovoriť o nezávislosti rozhlasu a televí-
zie vďaka dani z televízora (koncesionársky 
poplatok je nemiestny eufemizmus, keďže 
platiť musia všetci), ktorá neprechádza štát-
nym rozpočtom, je nepochopením situácie. 
A to bez komentára nechávame napríklad 
výhrady premiéra Fica k spravodajstvu o za-
hraničných cestách.
Krehká je aj vetva verejnoprospešnosti. Ako 
veľmi je krajine prospešná činnosť, ktorú sle-
duje pätina obyvateľstva a to tiež len vďaka 
reláciám tipu Superstar? Argumentácia ve-
rejnoprospešnosťou je nielen pochybná, ale 
tiež zneužiteľná. Kultúrny prínos je nielen 
nemerateľný, ale dosiahnuteľný aj inými 

formami. Za vydávanie časopisov, novín a 
kníh predsa neplatíme poplatky a vychád-
zajú. Počet divákov druhého kanálu zriedka 

presiahne 50 000. Počet členov Klubu slo-
venských turistov dosahuje 32 000. Nemali 
by sme im všetci mesačne platiť „poplatky“ 
za to, že sa stretávajú a udržiavajú všeobec-
ne prospešného zdravého ducha v zdravom 
tele? Nemali by sme všetci platiť diaľničné 
poplatky, pretože diaľničná sieť prospieva 
všetkým? Ak niekto tvrdí, že verejná televízia 
má význam aj z bezpečnostných dôvodov, 
tak sa mýli: zo zákona sú aj súkromní vysi-

elatelia povinní bezplatne poskytnúť priestor 
na núdzové vysielanie, napr. v prípade vojno-
vého ohrozenia alebo povodní.
Argumenty v prospech existencie verejno-
právnej televízie vo vzťahu k občanovi ne-
obstoja. Občan je presvedčovaný, aby uve-
domele platil za niečo, o čo nestojí. Verejnú 
televíziu chcú najviac politici (STV musí vysi-
elať správy o ich (ne)činnosti), a ľudia pro-
fitujúci z jej činnosti. Financovanie formou
poplatkov je pre nich výhodné, pretože ne-
zaťažuje štátny rozpočet (a deficit). Ak však
nemá byť verejnoprávna televízia zrušená, 
mala by byť financovaná zo štátneho rozpoč-
tu, aby sa ušetrili administratívne náklady 
na výber poplatkov. Len televízia na tento 
účel vynaložila v roku 2005 100 miliónov 
korún. A to je porovnateľná suma s náklad-
mi občanov na uhradenie poplatkov, napr. 
za bankové poplatky. Zriaďovanie nového 
vymáhacieho úradu je čerešničkou na tor-
te, arogantným predvádzaním štátnej moci. 
Treba zdôrazniť, že na nezávislosti sa vôbec 
nič nezmení. Za „nezávislý“ predsa považu-
jeme aj Protimonopolný úrad, Najvyšší súd 
a ostatné úrady financované zo štátneho
rozpočtu.  

Pravda, 19.1.2007



ku sa tak poisťovňa snaží nájsť najlepších 
a najlacnejších lekárov, lieky a nemocnice. 
Pri nákupe zdravotnej starostlivosti vyvažuje 
záujmy farmaceutických firiem, lekární, le-
károv alebo výrobcov zdravotníckej techniky, 
ktorých rovnako zaujíma vlastný zisk. Ak sa 
jej to nepodarí a jej klienti nie sú spokojní 
s nakúpenou starostlivosťou, majú možnosť 
zmeniť poisťovňu. Vládnej strane SMER-SD 
na čele s premiérom však vadí zisk súkrom-
ných poisťovní, ktorý ukrajuje z celkových 
zdrojov v zdravotníctve (prečo im nevadí zisk 
napr. lekárnikov či farmaceutických firiem
nie je úplne jasné). Aká je však alternatíva? 
Je ňou jediná monopolná štátna poisťovňa 
riadená politicky dosadeným personálom, 
ktorý nie je ničím motivovaný k efektivite a 
odolávaniu lobistickým tlakom súkromných 
na zisk zameraných subjektov v systéme. 
O tom, kam potečú naše peniaze, tak bude 
rozhodovať ľahko korumpovateľný štátny 
úradník podliehajúci politickým tlakom. Vý-
sledkom bude situácia, keď za viac ako 80 
miliárd korún poistného poisťovňa nakúpi 
paradoxne menej a horšej zdravotnej sta-
rostlivosti, ako by nakúpili viaceré konkuru-
júce si poisťovne. Tie by však z rovnakého 
objemu ešte dokázali vykázať zisk.
Cieľom verejného zdravotného poistenia by 
nemala byť snaha minúť za každú cenu všet-
ky zdroje z povinného poistenia na zdravotnú 
starostlivosť, bez ohľadu na ich umiestnenie 
a efektivitu. Cieľom by malo byť poskytnutie 
čo najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti 
pri čo najnižších nákladoch. Nech peniaze 
rozdeľuje štátna alebo súkromná poisťovňa, 
celých 80 miliárd nakoniec skončí v súkrom-
ných rukách. Otázkou však je, kto a ako ich 
bude distribuovať a aká hodnota bude za ich 
pomoci pre občanov vytvorená. 

SME, 2.2.2007
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Kto použije naše peniaze?
Juraj Karpiš

Po krátkom oddychu počas vianočných svi-
atkov zavelil premiér Robert Fico opäť do 
útoku. „Podstata našich úvah spočíva v tom, 
že odmietame, aby niekto vyberal zdravotné 
poistenie od ľudí a nechával si z toho nejakú 
časť ako zisk“ povedal na minulotýždňovom 
stretnutí s prezidentom. Boj o podobu zdra-
votného poistenia teda pokračuje.

V zdravotníctve je veľa problémov. Nedo-
statok zdrojov sa zrkadlí v nízkych platoch 
lekárov, absencii investícií, raste zadĺženos-
ti a nedostatočnej kvalite poskytovaných 
služieb. V systéme je pravdepodobne viac 
lekárov a lôžok ako by bolo treba, no zatiaľ 
neexistujú spoľahlivé ukazovatele kvality a 
efektivity, na základe ktorých by bolo možné 
pri objednávaní zdravotných služieb med-
zi poskytovateľmi rozlišovať. Vďaka zlému 
nastaveniu motivácií je podiel výdavkov na 

lieky na celkových výdavkoch v zdravotníctve 
zarážajúco vysoký, a to aj v medzinárodnom 
porovnaní. Na Slovensku takmer úplne ab-
sentuje zdravotné pripoistenie, čo je najlep-
šia možnosť, ako do systému zmysluplne 
dostať súkromné zdroje.
Predstava o tom, ako mieni nová vláda tie-
to problémy riešiť, zatiaľ nie je známa. Zná-
my je len jej odpor k niektorým súkromným 
subjektom v zdravotníctve. Ktorý z akútnych 
problémov slovenského zdravotníctva však 
vyrieši obmedzenie činnosti súkromných 
zdravotných poisťovní?
Je pravda, že pri poskytovaní verejného zdra-
votného poistenia nemožno hovoriť o klasic-
kom podnikaní. Príjem poisťovne (čiže cena 
za jej produkt) je zafixovaný zákonom bez
ohľadu na preferencie klienta a jeho reálnu 
spotrebu. Na druhej strane je diferenciácia 
produktu (zdravotných služieb preplácaných 
poisťovňou) zatiaľ vo veľkej miere obmed-
zená, čo obmedzuje možnosť konkurencie 
medzi jednotlivými poisťovňami (aj napriek 
obmedzenému priestoru však už teraz kon-
kurencia existuje, stačí porovnať napríklad 
komunikáciu štátnych a súkromných pois-
ťovní) . Za to, že sa nejedná o štandardné 
podnikateľské prostredie, však nemôžu sú-
kromné poisťovne. Jedná sa o charakteris-
tické črty solidárneho systému zdravotného 
poistenia. Tieto problémy je však možné rie-
šiť. Väčšiu diferenciáciu poisťovní a zároveň 
aj výrazné zvýšenie zdrojov v zdravotníctve 
by prinieslo čiastočné spoplatnenie neprio-
ritných diagnóz, ktorého sa však politici (bez 
ohľadu na ich pravoľavú orientáciu) boja ako 
čert kríža.
Ambíciou zdravotnej poisťovne je nakúpiť 
čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť za čo 
najmenej peňazí. V záujme dosiahnutia zis-

Jadro problému
Radovan Ďurana

Najprv zavrite jednu funkčnú jadrovú elek-
tráreň a potom postavte novú. Takto by sa 
dala interpretovať energetická politika EÚ 
voči Slovensku.
Doporučenie stavby novej elektrárne síce 
neodznelo nahlas, ale ako inak interpretovať 
požiadavky na ďalšie znižovanie emisií CO2 
a závislosti na dovoze? Zelení tvrdia, že nás 
zachránia obnoviteľné zdroje, ale to je v sú-
časnosti v prípade Slovenska sci-fi. Aj keby
sme hneď dokázali využiť celý dostupný po-
tenciál biomasy, veternej a slnečnej energie, 
výpadok elektriny z Bohuníc nenahradíme.
Pravdou však je, že ani jadro nás z problému 
závislosti na dovozoch nevytrhne. Aj súčas-
ná vláda si mozaiku skladá na základe po-

dobných úvah a neskrýva svoju náklonnosť 
k výstavbe novej jadrovej elektrárne, a to aj 
v prípade, že Taliani Mochovce dostavajú. 
Otázkou ale zostáva, kto by jej výstavbu mal 
zaplatiť. Jadrová elektrina je počas výroby 
jedna z najlacnejších, ale náklady na spus-
tenie a ukončenie výroby sú určite najvyššie. 
Len odstavenie a likvidácia dvoch bohunic-
kých blokov sa takmer vyrovná ročným trž-
bám Slovenských elektrární. Výstavba elek-
trárne je zriedka ukončená v pláne, náklady 
často presiahnu pôvodný zámer. Ekonomic-
ká výhodnosť jadra nie je jednoznačná. O 
tom svedčí aj celosvetovo zanedbateľná prí-
tomnosť súkromných investorov pri financo-
vaní ich výstavby. Ak by sa vláda rozhodla fi-
nancovať výstavbu novej elektrárne, musela 

by na to použiť prostriedky získané výberom 
daní od občanov. Alternatívou je spoľahnutie 
sa na trh umožňujúci dovoz elektriny alebo 
súkromná výstavba viacerých zdrojov, napr. 
paroplynových cyklov. Lenže za cenu rastu 
emisií a závislosti na dovozoch plynu.
Už blízka budúcnosť ukáže, ako sa k tomuto 
problému postaví vláda. Porovnať argumen-
ty Ministerstva hospodárstva a nezávislých 
analytikov budete môcť na pripravovanom 
diskusnom fóre 20. februára v bratislav-
skom Pálffyho paláci.

Hospodárske noviny, 26.1.2007
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Pro/Anti Market

ANTI MARKET
Nezmyselné rozdávanie pokračuje
Správy o poklese počtu obéznych v USA ale-
bo EÚ neexistujú. Povinnosť zverejňovať nu-
tričné hodnoty na obaloch zdá sa prospela 
len športovcom a fanatickým dietológom. 
Ľudia i napriek tomu stále jedia to, čo im 
chutí. Európska komisia tento fakt nedoká-
že pochopiť, a naďalej sa snaží zasahovať 
do nášho jedálnička. Teraz ale zvolila priamy 
ťah na bránu. Chce od nás vyberať dane, aby 
mohla dotovať ovocie a zeleninu, ktorá bude 
dostupná zadarmo na školách. Je zrejmé, 
že dve jablká denne školákov od celonoč-
ného sedenia za počítačom neodtrhnú. Ani 
nenahradia liter koly, ktorý pritom vypijú. K 
poklesu obezity nedôjde, a radovať sa budú 
len tí, kvôli ktorým dotácie vzniknú. Poľno-
hospodári.
Nové ministerstvo
Jedno zo základných pravidiel štátnej byro-
kracie je: Priestor na reguláciu a kontrolu 
je neobmedzený. Tieto slová isto potvrdzuje 
neutíchajúca regulačná iniciatíva Európskej 
komisie. V hanbe však nechcú ostať ani slo-
venskí regulátori a záujemcovia o nové úrad-
nícke posty. Chcú zriadiť nové ministerstvo 
pre cestovný ruch. Ten každým rokom dyna-
micky rastie a rozvíja sa aj bez centrálnej 

kontroly (za posledných 6 rokov v priemere 
o 24% ročne). Čoho sa dočkáme o rok? Mi-
nisterstva automobilového priemyslu? Alebo 
ministerstva internetu?
Služobné auto a verejný záujem
Ako vysvetlil minister Harabin obvinenie, že 
jeho služobné auto využíva jeho manželka a 
syn? Vraj sa v aute vozí aj on. Syn ho vraj 
odváža zo súkromných osláv, kde si dá mi-
nister pohár vína, alebo z nákupov. Na otáz-
ku, či auto používajú samostatne členovia 
jeho rodiny, odpovedal: „Hovorím Vám ešte 
raz: slúži na moje potreby a tým pádom slúži 
všetkým občanom Slovenska, lebo ja konám 
dobro.“ Tento nespochybniteľný výrok si do-
volíme ponechať bez komentára.
Britská vláda zvýšila odletovú daň
Od štvrtka 1.2.2007 sa vo Veľkej Británii pla-
tí dvakrát vyššia odletová daň (Air Passenger 
Duty tax). Namiesto 5 libier tak zaplatíte pri 
letoch z Veľkej Británie do Bratislavy a väč-
šiny európskych miest 10 libier. V prípade 
medzikontinentálnych letov zaplatíte na-
miesto doterajších 20 libier 40. Na čo majú 
byť vyzbierané peniaze použité? No predsa 
na ochranu životného prostredia. Netreba 
dlho pátrať po príčinách, nedávno publiko-
vaná apokalyptická správa o ekonomických 
dôsledkoch klimatickej zmeny, ktorú pripra-

vil bývalý šéf Svetovej banky Nicholas Stern, 
bola vypracovaná práve pre britskú vládu.

PRO MARKET
Čo je to obsadený trh?
Na túto otázku by iste vedeli odborne odpo-
vedať v slovenskom PMÚ a hlavne Gabriel 
Palacka. Určite by ich ale prekvapilo , že na 
český aj slovenský trh sa chystá vstúpiť štvr-
tý mobilný operátor. Na trh, kde už má mobil 
každý. Prečo sa politické očakávania líšia od 
podnikateľských plánov?
Rozdiel medzi politickým a podnikateľským 
hodnotením trhových podmienok je v tom, 
že podnikatelia majú schopnosť vymýšľať 
nové postupy a inovovať.
Najnižšia rovná daň
Macedónsko zaviedlo rovnú daň z príjmov 
na úrovni 12%. Vláda zároveň avizovala zá-
mer daň znížiť na 10%. Ciele vlády sú rovna-
ké ako inde, to jest obmedziť daňové úniky a 
motivovať nových investorov. Frekventované 
zmeny v daňových systémoch a pokles sad-
zieb v krajinách strednej a východnej Európy 
dokazujú význam daňovej konkurencie. 
Snahy o harmonizáciu daňových sadzieb by 
výrazne obmedzili rozvoj zaostávajúcich re-
giónov.
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DPH na obyvateľa v Sk (bežné ceny)
Cena štátu

V roku 2007 sa má podľa predloženého 
štátneho rozpočtu na dani z pridanej hod-
noty vybrať až 135,7 mld. Sk, čo na občana 
predstavuje 25 158 Sk. Za povšimnutie urči-
te stojí skutočnosť, že pred 10 rokmi zapla-
til občan SR na dani z pridanej hodnoty 2,5 
krát menej peňazí ako v roku minulom.

Zdroj: www.cenastatu.sk

Údaje Štatistického úradu SR podľa štvrťroč-
ných účtov
*Odhad

Pozývame Vás na diskusné fórum na tému 
Výstavba novej jadrovej elektrárne na Slo-
vensku, ktorú organizuje INESS v spolupráci 
so Združením podnikateľov Slovenska. Po-
dujatie sa uskutoční v Pálffyho paláci na 
Zámockej ulici v Bratislave dňa 20. februá-
ra 2007 o 16,30 hod.
Cieľom diskusného fóra je kriticky zhodnotiť 
dôvody a predpoklady budúcej výstavby ja-

drových elektrární na Slovensku. Hlavnými 
okruhmi budú: rentabilita jadrových elekt-
rární v porovnaní s ostatnými zdrojmi, cena 
energetickej sebestačnosti krajiny a výstav-
ba elektrární: štát vs. súkromný kapitál.
Na fóre vystúpia s príspevkami: Ing., Mgr. 
Miroslav Zajíček, MA, Vysoká škola eko-
nomická v Prahe, konzultant v oblasti ener-
getiky a externý spolupracovník Liberálního 

institutu, PhDr. Ján Oravec, CSc., Združenie 
podnikateľov Slovenska, Dr. Ing. Kvetosla-
va Šoltésová, CSc., Slovenská energetická 
agentúra.
Vstup na fórum je zadarmo, kvôli kapacit-
ným možnostiam Vás však prosíme o potvr-
denie Vašej účasti mailom na iness@iness.
sk alebo telefonicky na č. 02 5441 0945.

Pozvánka na diskusné fórum 


