
Máme tu marec a s ním každoročnú povinnosť 
priznať a zaplatiť časť našich zarobených peňazí v 
prospech štátu. Táto pre málokoho príjemná sprá-
va však v posledných rokoch obsahuje zrnko pozi-
tívneho – časť prostriedkov, ktoré musíme odviesť, 
môžeme nasmerovať podľa vlastného uváženia. O 
asignované prostriedky sa v tomto roku uchádza aj 
INESS. Viac sa dozviete na konci tejto strany.
V posledných týždňoch v médiách bezpochyby naj-
viac rezonujú návrhy zmien Zákonníka práce vlády 
Roberta Fica. INESS návrh z dielne ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny podrobil analýze, 
ktorej výsledky prinášame na strane 2 v článku 
Stanovisko INESS k navrhovaným zmenám v Zá-
konníku práce. Zmenám v Zákonníku práce sa ve-
nujeme aj v článku Nový Zákonník práce: odbory 
napínajú svaly na strane 3.
O problémoch pri získavaní elektrickej energie z tzv. 
obnoviteľných zdrojov píšeme na strane 3 v článku 
Elektrina bola zadarmo. 
Pre slovenského premiéra Roberta Fica je zavede-
nie eura mantrou, ktorú hodno sledovať za každú 
cenu – i keby ňou malo byť zmrazenie platov. V tej-
to iniciatíve však nie je sám, aj prezident Európskej 
centrálnej banky Jean-Claude Trichet sa vyjadril, že 
rýchly rast miezd nie je pre stabilitu eura priazni-
vý. Viac sa tejto téme venujeme v článku s názvom 
Zmrazíme platy pre euro? na strane 5.
Dominantnou agendou podpredsedu NR SR Vilia-
ma Vetešku je zriadenie ministerstva cestovného 
ruchu. O nezmyselnosti tohto nápadu píšeme na 

strane 5 v článku Turistike netreba ministerstvo.
INESS dňa 20.2.2007 v spolupráci so Združením 
podnikateľov Slovenska zorganizoval v Pálffyho 
paláci diskusné fórum na tému Výstavba novej 
jadrovej elektrárne na Slovensku. Stručný report 
z diskusného fóra nájdete na strane 4.
INESS vo februári spolu s ďalšími inštitúciami spo-
luorganizoval dve hromadné pripomienky: 1) hro-
madná pripomienka k novele Zákonníka práce a 
2) hromadná pripomienka za zachovanie slobody 
výberu zdravotnej poisťovne. Pripomienky boli po-
dané z dôvodu nesúhlasu s novými návrhmi zne-
nia zákonov, ktoré zasahujú do zmluvnej slobody 
v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj do slobody 
výberu zdravotnej poisťovne. Progres v oboch pri-
pomienkach môžete sledovať na www.iness.sk.
Sociálny systém a solidarita – tak znel názov pred-
nášok Juraja Karpiša a Radovana Ďuranu z INESS 
pre viac ako sto stredoškolákov z piatich stred-
ných škôl Kežmarku. Prednášky boli prednesené v 
rámci série vzdelávacích podujatí organizovaných 
miestnou pobočkou ODM.
2. marca sme si pripomenuli výročie narodenia 
významného  ekonóma 20. storočia Murrayho N. 
Rothbarda. Pri tejto príležitosti sme na interneto-
vej stránke INESS zverejnili preklad jeho textu s 
názvom Anatómia štátu.
Prajem Vám príjemné a inšpiratívne čítanie.
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„Vláda je ako zažívacie ústro-
jenstvo novorodenca, s veľkým 
apetítom na jednom konci a so 
žiadnou zodpovednosťou na 
konci druhom.“

Ronald Reagan
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Cenu štátu sme už vypočítali.
Teraz nám ju pomôžte znížiť.

Vážení priatelia,
dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o poukázanie 2% z 
Vašej dane z príjmu združeniu INESS.
Venovaním týchto prostriedkov podporíte naše úsilie o ší-
renie všeobecného povedomia o spôsobe fungovania trho-
vých mechanizmov, efektov štátnych zásahov a ich dopadov 
na spoločnosť a životy bežných ľudí.
INESS sa o 2% uchádza po prvý krát. Ak ešte stále nie ste 
rozhodnutí, komu svoje 2% z dane z príjmu venujete, ne-
chajte sa inšpirovať našimi aktivitami v predchádzajúcom 
roku. Na stránke INESS si môžete stiahnuť správu o čin-

nosti INESS za rok 2006. Rovnako tu nájdete všetky dôležité informácie o INESS potrebné na vyplnenie 
asignačného tlačiva. Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o využití 
darovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na adrese iness@iness.
sk.
Dovoľte, aby sme Vám na tomto mieste vopred poďakovali za Vašu podporu.

Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, INESS

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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Porovnanie

Stanovisko INESS k navrhovaným zmenám v Zákonníku práce
INESS

INESS - Inštitút ekonomických a spoločen-
ských štúdií vypracoval prehľad navrhova-
ných zmien v Zákonníku práce predložených 
Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny 
SR. Prehľad je dostupný na adrese http://
www.iness.sk/themes/Milo/texty/INESS_
analyza navrhov zmien ZP.pdf
Pri analýze sme najskôr identifikovali pod-
statné zmeny (spolu ich je 44), ktoré novela 
zavádza a tie sme následne krátko komen-
tovali z hľadiska ich dopadu na trh práce. 
Výsledky hodnotení zmien sú v tabuľke.
Na základe vypracovaného prehľadu mož-
no konštatovať, že najväčší podiel (43%) 
medzi podstatnými zmenami Zákonníka 
práce majú opatrenia, ktoré budú zname-
nať priame či nepriame zvýšenie nákladov 
pre zamestnávateľov. Významné zastúpenie 
majú aj zmeny znižujúce flexibilitu trhu práce
obmedzovaním zmluvnej slobody v pracov-
nom práve (23%) a zmeny, ktoré povedú k 
posilneniu postavenia odborov (21%). Iden-
tifikovali sme 5 zmien, ktoré je možno hod-
notiť pozitívne, keďže zrovnoprávňujú vzťah 
zamestnanca a zamestnávateľa a zvyšujú 
zmluvnú slobodu v pracovnom práve.
Celkovo hodnotíme návrh zákona, ktorým sa 
novelizuje Zákonník práce, negatívne. Návrh 
zvyšuje náklady zamestnávateľov, neúmer-
ne posilňuje vplyv odborov a obmedzovaním 
zmluvnej voľnosti v pracovnom práve znižu-
je flexibilitu trhu práce. Novelizácia zvyšuje
ochranu súčasných zamestnancov na úkor 
nezamestnaných, zvyšuje náklady krátkych 
pracovných pomerov a znevýhodňuje malých 

podnikateľov a živnostníkov. Takéto zmeny 
by mali v dlhodobom horizonte negatívny do-
pad na zamestnanosť a konkurencieschop-
nosť zamestnávateľov na Slovensku. 
V návrhu sa odzrkadľuje posilnený vplyv 
konkrétnej záujmovej skupiny (odborov) ako 
odmena za politickú podporu súčasnej vlád-
nej strany v predvolebnom boji. Novelizácia 
najdôležitejšieho zákona trhu práce prichád-
za paradoxne v období dramatického zlepšo-
vania situácie v oblasti zamestnanosti, keď 
miera nezamestnanosti na Slovensku dosa-
huje historicky najnižšie hodnoty. 
Absentuje preto dôvod na výrazné zmeny v 
pracovnom práve, pričom navrhované opat-
renia navyše zhoršujú možnosti zamestnania 
najväčšieho problému slovenského trhu prá-
ce – dlhodobo nezamestnaných nízko kva-
lifikovaných pracovníkov. Argumenty pred-

kladateľov, ktoré označujú súčasné znenie 
Zákonníka práce, ktoré prispelo k zníženiu 
nezamestnanosti, za neoliberálne, ignorujú 
dostupné medzinárodné porovnania. Podľa 
hodnotenia The Heritage Foundation a ich 
indexu slobody trhu práce sa Slovensko 
umiestnilo na 17 mieste zo 41 krajín Európy, 
čo indikuje, že stále existuje priestor pre ďal-
šiu dereguláciu a liberalizáciu pracovného 
práva. Z krajín Európy majú liberálnejší trh 
práce ako Slovensko napríklad Francúzsko, 
Česká republika, Belgicko, Dánsko, Švaj-
čiarsko, Veľká Británia alebo Maďarsko či 
Bielorusko. Podobne hodnotia slovenský trh 
práce v medzinárodnom porovnaní aj Sveto-
vá banka či štúdie OECD. 

INESS – Inštitút ekonomických a spoločen-
ských analýz, 16.2.2007, Bratislava

Je ropa v súčasnosti drahá?
Politici a média nás permanentne zásobujú varo-
vaniami o nadchádzajúcej energetickej kríze. Ar-
gumentujú aj rastúcim množstvom spotrebovanej 
ropy a jej vysokými cenami. Vzrástla ale cena ropy 
tak významne, aby sme sa o našu budúcnosť začali 
skutočne obávať?
Kanadský profesor Vaclav Smil nás z pochýb ľahko 
vyvedie. Upravil cenu ropy o infláciu a porovnal jej
hodnoty s minulosťou. Ak by niekto v roku 1976 kúpil 
barel ropy a predal ho v roku 2006,  spätne by počas 
týchto 30 rokov zarábal ročne 1,2%.  Taká investícia 
by nebola moc výhodná, je to podstatne menej ako 
výnos terminovaných vkladov alebo vkladných kni-
žiek. Cena ropy teda vôbec nevzrástla tak závratným 
tempom, ako sa o tom zvykne písať. Naopak, tí, čo si 
mysleli, že na rope zbohatnú, a kúpili ju v roku 1980, 
trpko zaplakali. Ak by ju predali v roku 2005, skon-
čili by so stratou 40%. Z uvedeného grafu vyplýva, 
že ani pri dnešných „vysokých“ cenách nedosiahla 
ropa svoje maximum. Je zrejmé, že súčasná cena 
ropy k žiadnej kríze nepovedie. Ani s nedostatočnou 
produkciou a zásobami ropy to nebude tak horúce, 

ako sa môžete bližšie dočítať v tomto článku: 
http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=021307A
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Nový Zákonník práce: odbory napínajú svaly
Radovan Ďurana

Zachránime vás, milí zamestnanci, pred bi-
čom neoliberálneho zákonníka práce! Takto 
nejako by mohol znieť slogan na transparen-
te, keby odborári v týchto dňoch organizovali 
demonštráciu. To však robiť nemusia, preto-
že na vládu a do parlamentu dnes odborári 
chodia po červenom koberci.
Rozhoduje zamestnanosť 
Ale pred čím chcú vlastne zamestnancov 
ochrániť? Pred zákonom, ktorý uvoľnil sluč-
ku na krku zamestnávateľov a umožnil im 
vytvárať nové pracovné miesta? Počet pra-
cujúcich vzrástol za posledné dva roky o 150 
000. Ľudia prijímajú podmienky, ktoré im za-
mestnávatelia vytvárajú a súčasný zákonník 
práce zabezpečuje. V mnohých odvetviach 
sa už karta obrátila a zamestnanci si dnes 
vyberajú zamestnávateľov. Je to situácia 
keď treba posilňovať ich práva? 
Nie, a návrh novely zákonníka ani význam-
né zlepšenie ochrany zamestnancom ne-
ponúka. Práve naopak, obmedzuje flexibilitu
trhu práce, a teda vznik nových pracovných 
miest. Zamestnanci, ktorí by radi zmenili 
zamestnanie, zrazu budú mať menší výber. 
Práce na kratší čas bude menej, lebo sa 
skomplikuje jej ukončenie. Odborári navrhu-
jú opatrenia, ktoré zvýšia náklady zamestná-
vateľov, čím spomalia rast miezd súčasných 
zamestnancov. Na zmeny  doplatia najviac tí 
zamestnanci, ktorí chcú pracovať viac hodín, 
aby si zlepšili svoju finančnú situáciu.
Proti živnostníkom?
Pružnosť pracovného trhu do značnej mie-
ry ovplyvní snaha o posilnenie klasického 
pracovného pomeru na úkor dodávky prác 
zo strany živnostníkov, často bývalých za-
mestnancov. Odbory tvrdia, že na Slovensku 
je silný tlak na zamestnancov, aby prešli na 
živnosť. Ale videl už niekto číslo, koľko za-
mestnancov skutočne nedobrovoľne prešlo 
na živnosť? Nezakážeme kvôli niekoľkým 
výnimkám pracovné aktivity, ktoré vyhovujú 
tisícom? Mnoho zamestnávateľov skúšalo v 
poslednom roku prijať najímaných živnostní-
kov do trvalého pracovného pomeru, tí však 
odmietli, pretože status quo im zabezpečuje 
väčšiu flexibilitu pri ponúkaní svojej práce a
viac zarobených peňazí. Treba sa zamyslieť 

aj nad nechcenými dopadmi  týchto úprav. 
Obmedzovanie živnostenského stavu pro-
stredníctvom obmedzovania zmluvnej slo-
body bude mať aj negatívny dopad na podni-
kateľského ducha. To sa v budúcnosti môže 
nepriaznivo prejaviť v podobe neschopnosti 
prispôsobiť sa zmenám ekonomického pro-
stredia. 
Ďalším proklamovaným dôvodom na obmed-
zovanie práce na živnosť je snaha zamest-
nancov a zamestnávateľov o obídenie plate-
nia vysokých odvodov. Ak skutočne rozpočet 
a Sociálna poisťovňa prichádza o podstatné 
sumy (opäť, videl niekto číslo?), nemala by 
sa vláda skôr zamyslieť nad výškou odvodov 
a nie riešiť problém cez zákonník  práce? 
Dobrovoľným aj vynúteným prechodom mo-
tivovaným týmto dôvodom by zníženie od-
vodového zaťaženia práce určite zabránilo. 
Polepšili by si tak nielen všetci zamestnanci, 
ale aj životná úroveň celej krajiny.
V záujme odborov
Navrhnuté zmeny zákonníka neprispievajú k 
riešeniu skutočných problémov slovenského 
pracovného trhu. Míňa sa energia na zvy-
šovanie ochrany už zamestnaných, pritom 
hlavným problémom sú dlhodobo nezamest-
naní. Tomuto problému sa Ministerstvo prá-
ce a vláda venuje len okrajovo. Paradoxne, 

obmedzenia flexibility trhu práce sa najviac
dotknú nerozvinutých regiónov, ktoré sú ne-
zamestnanosťou nízkokvalifikovanej pracov-
nej sily postihnuté najviac. 
Novelizácia zákonníka má však iné ciele. Od-
borári chcú posilniť hlavne svoje postavenie. 
A to aj na úkor zamestnancov. Predstavujú 
záujmovú skupinu, ktorej klesá počet členov 
a bojuje o silnejšiu pozíciu.  Požadujú, aby 
im zamestnávateľ platil za ich odborársku 
funkciu. Vymýšľajú si privilégiá, akým je na-
príklad ochranná doba pred prepustením v 
dĺžke jedného roka, čím sa zvýhodňujú pred 
ostatnými zamestnancami. Chcú prebrať na 
seba funkcie inšpekcie práce a mať právo 
zastaviť prevádzku v podniku. Požiadavka 
na možnosť zastaviť prevádzku v podniku 
pritom predstavuje porušovanie vlastníc-
kych práv zamestnávateľa. Za tieto privilé-
gia pokojne prikývnu aj požiadavke zvýšenia 
hmotnej zodpovednosti zamestnancov za 
spôsobené škody na štvornásobok platu.
Návrh novely zákonníka práce zásadne pod-
mienky na prácu na Slovensku nezmení. 
Nedôjde ani k odstráneniu neoliberálneho 
charakteru, pretože ten v ľavicovo orientova-
nej Európskej únii ani existovať nemôže. To 
dokazujú aj medzinárodne porovnania miery 
liberalizácie trhu práce Svetovej Banky ale-
bo Heritage Foundation, v ktorých Slovensko 
obsadzuje miesta v strede poľa. Novelizácia 
ale prinesie parciálne zhoršenie súčasného 
stavu. INESS analyzoval predložený návrh a 
identifikoval 44 úprav, ktoré budú mať vplyv
na kvalitu pracovnoprávnych vzťahov a trh 
práce. Až 12 navrhovaných zmien priamo 
zvýši náklady zamestnávateľov. 10 zmien 
prispeje k obmedzeniu pružnosti trhu práce. 
Nájdu sa aj zmeny, ktoré prospejú zamestná-
vateľom aj zamestnancom. Tie sa však dajú 
spočítať na prstoch jednej ruky. Ak dôjde k 
schváleniu navrhnutej novelizácie, víťazom 
nebudú zamestnanci, ale odborári. 
Ministerka práce v súvislosti so zmenami 
zákonníka rada používa termín precizovanie. 
Na základe analýzy týchto zmien musíme po-
vedať, že význam slova „precizovať“, treba 
chápať ako „posilňovanie odborov“. 

Pravda, 20.2.2007

Elektrina bola zadarmo
Radovan Ďurana

Pozoruhodný jav nastal na burze s elektrinou 
v Lipsku v nedeľu 14.1.2007 ráno. Množstvo 
ponúkanej elektrickej elektriny bolo také vy-
soké, že dodávatelia museli cenu znížiť na 
nulu, aby elektrinu predali. Ako je to mož-
né?
Výkyvy v počasí dokážu podstatne ovplyvniť 

spotrebu elektriny. S teplou vlnou výrazne 
klesá spotreba elektriny používanej na kúre-
nie. Naproti tomu stoja výrobcovia energií. 
Klasické elektrárne na fosílne palivá plánujú 
zapájanie a odpájanie zdrojov niekoľko dní 
dopredu. Ak ich prekvapí počasie náhlou 
zmenou, vznikne v sieti prebytok elektriny. 

Keďže elektrinu nemožno skladovať, preby-
tok energie tlačí ceny dolu.
Ak však zmena počasia prinesie aj silné 
vetry, tak problém v Nemecku vzrastie nie-
koľkonásobne. V Nemecku je na prenosovú 
sieť pripojených množstvo veterných elekt-
rární, s inštalovaným výkonom dosahujúcim 
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dvadsaťnásobok súčasného výkonu Mocho-
viec (výkon Mochoviec je 880MW). Práve ne-
deľa, ale aj uplynulý Silvester, priniesli teplé 
dni so silným vetrom, preto vznikol výrazný 
prebytok elektriny. Dopyt bol nízky a cena 
klesla na minimum.
Výkyvy v odbere resp. dodávke elektriny 
ohrozujú stabilitu siete ako celku a sú jed-
nou z príčin výpadkov celej siete, ktoré v 
Európe naberajú na frekvencii. Výkyvy v 
dodávke sú spôsobené nepredvídanými vý-
padkami klasických zdrojov a teraz už aj ne-
stabilnými dodávkami veternej energie. Táto 
nestabilita dosahuje v Nemecku významné 
rozmery. Dodávka elektriny z vrtúľ do siete 
dokáže v priebehu desiatich hodín klesnúť 
o 4000MW. I napriek tomu sa veterná elek-
trina opätovne dostáva do centra pozornosti 
v súvislosti s plánmi Európskej komisie na 
zvyšovanie podielu výroby z obnoviteľných 
zdrojov. Obhajcovia elektriny z vrtúľ na sto-
žiaroch však často zabudnú spomenúť aj 
jej nevýhody. Produkcia veterných elektrár-
ní musí byť zálohovaná klasickými zdrojmi, 
preto skutočná úspora na emisiách nie je až 

taká vysoká. To má tiež vplyv na rast cien, 
pretože na tú istú kWh musia pracovať dva 
zdroje. Vrtule, resp. použité turbíny majú re-
latívne nízky inštalovaný výkon v porovnaní 
s klasickými elektrárňami. Ľahko môže dôj-
sť k situácii, že na menej vhodnom mieste 
postavená vrtuľa ušetrí menej emisií, ako 
bolo spotrebovaných pri jej výrobe a posta-
vení. Inštalovaný výkon je pritom v súvislosti 
s veternou elektrinou zavádzajúcou veliči-
nou, pretože závislosť na vetre je obrovská. 
Nemecké veterné elektrárne dodali v roku 
2005 do siete len 16,4% svojho potenciálne-
ho výkonu. Netreba zabúdať ani na fakt, že 
veterné elektrárne na svoju prevádzku spo-
trebovávajú elektrinu zo siete, ktorú musí 
vyrábať niekto iný.
Elektrina z vetra teda nie je určite zadarmo. 
Nulová cena na burze v skutočnosti zakrýva 
veľký problém. Taká výroba nevytvára zisk, 
ani nepokrýva vlastné náklady. To sa týka 
hlavne klasických elektrární. Ich krátkodobé 
vypnutie, respektíve opätovné spustenie je 
príliš nákladné, preto sú elektrárne ochotné 
dočasne dodávať aj so stratou. Ako sa však 

Výstavba novej jadrovej elektrárne je len 
ekonomická otázka
INESS zorganizoval so Združením podnika-
teľov Slovenska dňa 20.2.2007 diskusné 
fórum na tému Výstavba novej jadrovej elek-
trárne na Slovensku. Hlavným partnerom 
podujatia bola Západoslovenská energetika, 
a.s.
Na podujatí vystúpil Mgr. Ing. Miroslav Zají-
ček, odborný asistent na Vysokej škole eko-
nomickej v Prahe a Ján Oravec zo ZPS. Po-
dujatia sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov 
prevažne z odbornej verejnosti. Nechýbali 
zástupcovia Slovenských elektrární, Sloven-
ského jadrového fóra, Jadrovej vyraďovacej 
spoločnosti, ÚRSO, Paroplynového cyklu, zá-
stupcovia poslaneckých klubov NR SR, Slo-
venskej nukleárnej spoločnosti, Úradu jadro-
vého dozoru, Západoslovenskej energetiky.

Podľa M. Zajíčka výstavba jadrových elekt-
rární nie je ani technickým, ani bezpečnost-
ným, ale výsostne ekonomickým problémom. 
Rentabilita výstavby jadrových elektrární je 
otázna, čo naznačuje aj absencia nových 
súkromných projektov v tejto oblasti v roz-
vinutých krajinách OECD.  Nové elektrárne 
sa vo väčšom rozsahu budujú len v oblas-
tiach, kde nefunguje trhové hospodárstvo, 
alebo sa tak deje len na základe silnej 
podpory štátu (Čína, India). Nízka účasť sú-
kromných investorov vo výstavbe jadrových 
elektrární je spôsobená hlavne nestabilným 
regulačným prostredím a celkovo nízkou 
cenou elektriny. Nízka cena v súčasnosti 
nezabezpečí dostatočne vysoký zisk inves-
tora, ktorý by eliminoval riziká súvisiace s 
dlhodobým horizontom elektrárne, pri ktorej 
sa počíta so životnosťou min. 30 rokov. Re-
gulovaná cena elektrickej energie zhoršuje 

predikovateľnosť výnosnosti energetických 
investičných projektov, čo negatívne vplýva 
na výstavbu nových jadrových elektrární. Vo 
veci úlohy štátu pri výstavbe novej jadrovej 
elektrárne vidí M. Zajíček priestor vo vytvo-
rení stabilného, liberalizovaného prostredia, 
ktoré nepodlieha častým zmenám pod poli-
tickým vplyvom. Také prostredie by nemalo 
priamou ani nepriamou formou zvýhodňovať 
žiadnych výrobcov elektriny, bez ohľadu na 
druh energonosiča (urán, plyn, uhlie, vietor). 
Zakladanie nových štátnych podnikov za 
účelom výstavby novej jadrovej elektrárne by 
znamenalo vnesenie netrhových prvkov do 
energetického sektora. Historická skúsenosť 
ukazuje, že pri výstavbe jadrových elektrárni 
s priamou účasťou štátu sa nedarí dodržia-
vať časové plány a rozpočtové rámce, výstav-
ba sa oproti plánu dosiaľ vždy predražila. 
Podľa INESS by aj tieto aspekty mali byť bra-
né na zreteľ pri zostavovaní novej energetic-
kej politiky SR, ktorú pripravuje Ministerstvo 
hospodárstva.
Viac informácií nájdete na stránke INESS 
(www.iness.sk), kde v blízkej budúcnosti 
zverejníme tiež videozáznam z diskusného 
fóra.

zachovajú, ak sa frekvencia týchto udalostí 
bude opakovať? Budú obmedzovať vlastný 
výkon (alebo nebudovať nové zdroje), aby 
nevznikal prebytok elektriny. To sa zase v ča-
soch vysokého odberu prejaví nedostatkom 
elektriny a jej cena bude rásť.
Znižovanie emisií sa dá dosiahnuť aj iný-
mi spôsobmi ako výrobou zelenej energie. 
Podľa medzinárodného panelu pre klimatic-
ké zmeny pri OSN by väčší efekt na pokles 
emisií prinieslo zvýšenie energetickej efek-
tívnosti budov, ako plné využitie potenciálu 
veternej energie. Aj toto, spolu s vyššie spo-
menutými nevýhodami veternej energie, by 
mala mať na mysli vláda pri udeľovaní pod-
pory týmto projektom. Podpora nie je zadar-
mo, už teraz ju hradíme vo vyšších cenách 
elektriny. Rozhodovanie o podpore veternej 
energie by malo byť podložené nielen po-
drobnou analýzou skutočnej bilancie emisií, 
ale aj alternatívnych riešení pri použití rovna-
kých prostriedkov.

SME, 7.2.2007



snahe nájsť objektívne meradlá, na základe 
ktorých by bolo možné identifikovať rizikové 
politiky niektorých krajín, dospeli práve k sú-
boru maastrichtských kritérií. Snaha obísť 
tieto kritériá trikmi so zmrazovaním miezd, 
regulovanými cenami či napr. „gréckou“ me-
tódou výpočtu HDP je kontraproduktívna. 
Taká stratégia totiž ohrozuje statiku a odol-
nosť toho istého menového domu, do ktoré-
ho sa s takou vervou chceme nasťahovať.
Ukazuje sa, že maastrichtské kritériá, ktoré 
sú jadrom Paktu stability, sú hlavne na to, 
aby sa obchádzali. Robert Fico určite nie je 
v tejto snahe sám. Pravidlá, ktoré majú byť 
hlavným oporným pilierom jednotnej európ-
skej meny, už dlhodobo ignorujú aj najväčšie 
krajiny eurozóny ako napríklad Fran cúzsko 
alebo Nemecko. Napríklad Grécko sa do eu-
rozóny dostalo podvodmi v oficiálnych štatis-
tikách a momentálne v snahe znížiť deficit 
verejných financií na predpísanú úroveň plá-
nuje zahŕňať do hrubého domáceho produk-
tu aj príjmy z pašovania a prostitúcie.
Skôr než za jasotu sloven ských a európ-
skych politikov pochováme slovenskú koru-
nu, by sme mali zvážiť aj to, ako sú členské 
krajiny Európskej menovej zóny schopné a 
ochotné napĺňať záväzky vyplývajúce z po-
užívania spoločnej meny. Táto ochota má 
totiž zásadný vplyv na budúcnosť eura aj na 
Slovensku. 

SME, 21.2.2007
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Turistike netreba ministerstvo
Richard Ďurana

Zmrazíme platy pre euro?
Juraj Karpiš

Premiér Robert Fico, ktorý ešte v lete minu-
lého roka opatrne tvrdil, že euro prijmeme v 
januári 2009 „iba ak to bude pre Slovensko 
výhodné“, sa zrazu zmenil na nadšeného eu-
rooptimistu. V záujme prijatia eura je dokon-
ca ochotný uťahovať opasky (samozrejme, 
nie sebe, ale druhým).
Pribudli od leta nejaké nové vecné argumen-
ty, alebo premiéra presvedčila medzinárod-
ná mediálna eurosláva lokálnych politikov, 
ku ktorej si pričuchol na nedávnej návšteve 
Slovinska? Potenciálne eurooslavy v Brati-
slave sú evidentne pre politikov neodolateľ-
né, a to bez ohľadu na ich pravo-ľavé ideolo-
gické pozadie.

V záujme splnenia inflačného maastricht-
ského kritéria navrhol „sociálny“ premiér 
vytvorenie dohody, ktorou by sa do prijatia 
eura na Slovensku zmrazil rast platov. Kuri-
ózne vyznieva aj takmer okamžité súhlasné 

stanovisko odborového zväzu KOVO. Podľa 
ich šéfa Emila Machynu je KOVO ochotné ísť 
do dohody. Taká je nekompromisná ochrana 
záujmov pracujúcich v prípadoch, keď nejde 
o vytváranie teplých odborárskych miest po-
mocou novely Zákonníka práce.
Okrem otázneho načasovania (na také „rie-
šenie“ je jednoducho neskoro) a pachuti cen-
trálneho plánovania je tento nápad pozoru-
hodný ešte z dvoch  dôvodov.
Prvým je mylné chápanie inflácie, na kto-
rom je celý nápad postavený. Inflácia nie je 
nákladovým, ale monetárnym fenoménom. 
Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje rast cel-
kovej cenovej hladiny je monetárna politika 
centrálnej banky. Aj keď sa fígľami, akými je 
zmrazovanie miezd alebo regulovanie cien 
niektorých komodít dajú na čas oklamať 
čísla harmonizovaného cenového indexu, 
opraty rastu alebo poklesu celkovej cenovej 
hladiny drží vždy v rukách centrálna banka. 
A práve od rýchlosti tlačiarne peňazí cent-
rálnej banky závisí, ako rýchlo bude celková 
cenová hladina na Slovensku rásť.
Druhým zaujímavým momentom je inter-
pretácia maastrichtských kritérií politikmi 
európskych krajín ponáhľajú cich sa do euro-
zóny. V honbe za politickým ziskom zo zave-
denia eura im uniká podstata Paktu stability. 
Stabilita eura je priamo závislá od zodpoved-
ného správania jednotlivých štátov eurozóny. 
Autori projektu jednotnej európskej meny v 

Krajine stačí ekonomicky rásť niekoľko ro-
kov po sebe rýchlosťou okolo šiestich per-
cent a označia ju za tigra. Aké označenie sa 
asi môže dostať odvetviu, ktorého devízové 
príjmy rástli 6 rokov po sebe priemernou 
rýchlosťou 23%? Gepard? Alebo rovno inter-
galaktická raketa?
Ako to však už býva, vždy sa objaví niekto, 
kto zacíti politickú príležitosť a chce toto dy-
namické odvetvie kočírovať. Na Slovensku 
nemáme Apollo ani Sojuz, ale cestovný ruch 
a pilotom sa cíti byť Viliam Veteška, podpred-
seda parlamentu a poslanec HZDS-ĽS.
Čísla sa oklamať nedajú. Počet zahranič-
ných návštevníkov medzi rokmi 2000 a 
2005 stúpol o 44% a v roku 2005 prvýkrát 
prekročil hranicu jeden a pol milióna. Počet 
ubytovacích zariadení narástol medzi rokmi 
2000 a 2005 o 27%. V roku 2004 tvorili de-
vízové príjmy z cestovného ruchu 900 milió-
nov dolárov, v roku 2005 už 1,2 miliardy a 
do novembra minulého roku tvorili devízové 
príjmy už 1,35 miliardy USD.
Motiváciou k úsiliu ustanoviť nové minis-
terstvo môže byť jednak viackrát vyjadrená 

nespokojnosť vládnej strany HZDS-ĽS s po-
čtom ministerstiev vo vláde a z toho vyplý-
vajúca snaha o zvýšenie politického vplyvu, 
tlak záujmových skupín alebo (priznajme aj 
túto možnosť) úprimná snaha o zlepšenie 
cestovného ruchu na Slovensku. V prípade, 
že sa za ňou skrýva zjednodušenie zákonov 
a zlepšenia prostredia na podnikanie, môže-
me poslednú možnosť zamietnuť. Na zákla-
de podobnej logiky by sme totiž mohli uva-
žovať o zriadení ministerstva informačných 
technológií, či automobilového priemyslu.
Viliam Veteška uvažuje o zriadení minister-
stva, ktoré by pri dodatočných nákladoch 
100 miliónov korún údajne generovalo päť-
násobné zisky a bolo by podľa jeho slov je-
diným ministerstvom na Slovensku, ktoré by 
na seba zarábalo samo.
Táto úvaha má však hneď niekoľko trhlín. 
V prvom rade, na HDP Slovenska sa štát 
podieľa 9,4% a súkromné firmy zvyšnými 
90,6%. V turistickom ruchu je tento pomer 
takmer 100% na strane súkromných posky-
tovateľov. Kto by vlastne ministerstvu zará-
bal? Nové štátne cestovné agentúry? Ďalej, 

podpredseda HZDS-ĽS okrem silných slov 
nepredstavil žiadnu konkrétnejšiu predsta-
vu o tom, akými nástrojmi majú štátni úrad-
níci dosiahnuť 500% zvýšenie devízových 
príjmov cestovného ruchu na Slovensku. 
Ďalšou slabinou je meranie efektívnosti vy-
naložených prostriedkov pri takto dynamicky 
rastúcom odvetví a otázka, prečo ho vôbec 
podporovať a či radšej nepodporovať odve-
tvia, ktoré rastú (ak vôbec) pomalšie. No 
a snáď najväčšou slabinou, ako je tomu i 
dnes, pri neexistencii ministerstva, je pria-
ma podpora turizmu ako taká. Na podporu 
cestovného ruchu je v rozpočte na tento rok 
vyhradených viac ako 1,1 miliardy korún, 
ktoré musela vláda zobrať občanom a pod-
nikateľom v iných odvetviach, aby podporila 
práve podnikateľov v dynamicky rastúcom 
cestovnom ruchu. Z tejto čiastky ide 85, 2 
milióna na administráciu Slovenskej agentú-
ry pre cestovný ruch, ktorej zriaďovateľom je 
Ministerstvo hospodárstva.
Návrhy HZDS-ĽS podporuje aj Slovenská aso-
ciácia cestovných kancelárií a cestovných 
agentúr (SACKA), ktorá združuje cestovné 
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ANTI MARKET
Zlodej kričí: chyťte zlodeja!
Od 1. marca do 30. júna bude každý, kto zvý-
ši ceny alebo mzdy, zatknutý a potrestaný.  
Nie, nejedná sa o opatrenie premiéra SR v 
horlivej snahe splniť inflačné Maastrichtské
kritérium pre prijatie eura. Ide o najnovšie 
opatrenie Mugabeho vlády v Zimbabwe na-
mierené proti hyperinflácii, ktorá dosiahla
minulý mesiac ročnú mieru 1 281 percent. 
Komická snaha zmeniť ekonomickú realitu 
ilegalizáciou inflácie pritom úplne ignoruje
fakt, že jedinou inštitúciou, ktorá má naozaj 
kontrolu nad množstvom peňazí v obehu a 
tým aj nad úrovňou cenovej hladiny, je cent-
rálna banka ovládaná Mugabeho ľuďmi. Zlo-
dej tak kričí chyťte zlodeja.
Prekvapenie?
Do bratislavského Letiska M. R. Štefánika sa 
bude v najbližších rokoch investovať menej 

ako keby do neho vstúpilo konzorcium Two-
One alebo Abertis. Minister dopravy Ľubomír 
Vážny a šéf letiska František Stolárik počí-
tajú s priamymi investíciami do letiska vo 
výške asi 3,5 miliardy korún. Ďalších takmer 
päť miliárd by mali stáť hotely a kongresové 
centrá v jeho okolí, ktoré by investovali sú-
kromní investori. Štát ako vlastník letiska by 
sa na týchto investíciách podieľal pozemka-
mi. Konzorcium TwoOne sa vo svojej ponuke 
zaviazalo preinvestovať priamo do letiska do 
roku 2009 takmer osem miliárd korún, Aber-
tis zhruba 9,7 miliardy.
Komu teda nakoniec pomohlo rozhodnutie 
Protimonopolného úradu? Viedeň v najbliž-
šej dobe začne stavať tretiu pristávaciu drá-
hu a Sky Europe presunul mnohé lety z Bra-
tislavy do Viedne. Slováci si môžu vydýchnuť. 
Z Bratislavského letiska sa nestane obávaný  
„regionálny monopol“ a letisko si zachová 
svoju ospalú provinčnú atmosféru...

Málo predaných kondómov
„Stagnáciu predajov má na svedomí štát, 
ktorý neučí mladých ľudí používať kondómy 
ako účinnú ochranu pred hrozbou choro-
by AIDS“. Takto zhodnotil absentujúci rast 
tržieb firmy predávajúcej kondómy značky
Pepino. Podľa štatistík pripadajú na jedné-
ho Čecha ročne len 2 kondómy, zatiaľ čo na 
jedného Švéda 3,5. Či vlekár, alebo výrob-
ca kondómov, podnikatelia budú vždy čeliť 
pokušeniu žiadať štátnu podporu svojich 
výrobkov. Tým druhým by ale iste pomohlo 
zvýšenie spoluúčasti v zdravotníctve. V 85% 
prípadov dochádza k nakazeniu HIV pri se-
xuálnom styku, to jest v situáciách, ktoré 
dokáže každý človek ovplyvniť. Liečba HIV 
pozitívneho pritom stojí v Česku 600 tis. až 
1,2 mil.
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Výdavky na železničnú dopravu na obyvateľa  
a pracujúceho z rozpočtu Ministerstva

dopravy pôšt a telekomunikácií

Cena štátu
Ak sa vám zdá, že cestovanie vlakom je drahé, tak by 
ste mali vedieť, že v skutočnosti platíte za vlaky dvakrát 
viac. Osobná doprava je dotovaná zo štátneho rozpočtu 
v roku 2007 v sume 4,5 mld, pričom príjmy Železničnej 
spoločnosti Slovensko v roku 2006 mali dosiahnuť 1,8 
mld. 
(dodatočne by z rozpočtu malo pritiecť ďalších 500 mil., 
a ďalších 400 mil. by malo byť pokrytých z nového úve-
ru, dohromady by osobná doprava mala byť dotovaná 
sumou 5,4 mld.).
To ale nie je všetko. Ešte väčšia suma je smerovaná na 
výstavbu a rekonštrukciu železničných tratí. Dohromady 
tak každý Slovák ročne z daní prispeje na železničnú 
dopravu sumou 2270 korún (2362 ak dôjde k plneniu 
sľúbených 500 mil.).

Poznámka: Ani diaľnice nestaviame zo vzduchu, na vý-
stavbu a prevádzku cestnej siete dávame v prepočte na 
obyvateľa ešte viac - 2441 ročne.

Zdroj: www.cenastatu.sk

kancelárie, agentúry, firmy a inštitúcie, kto-
ré sa zaoberajú cestovným ruchom. Robert 
Kolmann, prezident SACKA, argumentuje 
porovnávaním so susedným Českom, ktoré 
pri rovnakom raste generuje štvornásobne 
vyššie príjmy. Pri silnej tradícii turizmu v Če-
chách (väčšina návštevníkov cestuje do Pra-
hy, ktorá je jedným z najnavštevovanejších 
miest v Európe a tento status bohužiaľ Brati-
slava nemá čím dosiahnuť, nech je propagá-

cia akákoľvek) však vyznie porovnanie skôr 
pozitívne. SACKA v prospech ministerstva 
argumentuje zlou medzirezortnou komu-
nikáciou, spletitým vybavovaním agendy a 
komplikovaným zlepšovaním infraštruktúry 
potrebnej pre rozvoj turistického ruchu. Len-
že ak tento problém dnes nedokáže riešiť 
Ministerstvo hospodárstva, ako môže pomô-
cť nové ministerstvo?

Problém pritom nie je taký zložitý, aby vy-
žadoval nových štátnych zamestnancov. 
Turizmu na Slovensku oveľa viac prospeje 
odstraňovanie administratívnych prekážok a 
ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostre-
dia na Slovensku. A na to máme úradníkov, 
úradov aj ministerstiev dostatok.

Pravda, 1.3.2007
(Publikované v upravenej podobe)


