
„Veľa ľudí požaduje od vlády, 
aby chránila spotrebiteľa, pri-
tom oveľa naliehavejším prob-
lémom je chrániť spotrebiteľa 
pred vládou.“

Milton Friedman
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Zdravý zisk. Taký je názov publikácie, ktorú vy-
dal INESS v septembri a ktorá je našim pokusom 
prispieť argumentmi do diskusie o legitímnosti a 
užitočnosti zisku v zdravotníctve. Stručnú anotá-
ciu tejto publikácie nájdete na strane 2. O zisku v 
zdravotníctve sa bude hovoriť aj na diskusnom fóre 
s názvom „Patrí zisk do zdravotníctva?“, ktoré sa 
uskutoční v stredu 10.10.2007 o 16.30 v Zichyho 
paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave. Viac infor-
mácií o tomto podujatí nájdete nižšie. So zdravot-
níctvom súvisí aj článok Oddlženie zdravotníctva 
nehrozí na strane 3, ktorý pojednáva o tom, či 
navrhované opatrenia Ministerstva zdravotníctva, 
ako napr. pozastavenie investičných akcií či príkaz 
na prehodnotenie zmluvných vzťahov, môžu reálne 
pomôcť k zastaveniu rastu dlhu v zdravotníctve.
Vláda naďalej nesystematicky a nezmyselne pride-
ľuje štátne dotácie súkromným firmám. Niektoré
sú dokonca v rozpore s proklamovanými cieľmi ich 
poskytnutia. Viac sa dočítate v článku o aktuálnej 
miliardovej dotácii poskytnutej spoločnosti KIA v 
článku Rozdávanie na strane 3.
O pozadí hypotekárnej krízy v Spojených štátoch 
amerických, ktorá má celosvetový dopad,   píšeme 
v článku Hypotekárny problém na strane 4.
V minulých týždňoch v spoločnosti rezonoval spor 
medzi vládou, dôchodkovými správcovskými spo-
ločnosťami a v neposlednom rade samými spori-
teľmi v druhom kapitalizačnom pilieri. Premiér, mi-
nister financií Počiatek a ďalší prichádzali s novými
návrhmi takmer na každej tlačovej konferencii. 
INESS prispel do diskusie o návrhu zmeniť podiel 
v odvodoch do I. a II. piliera článkom Premiér ne-

mieša ten správny elixír, ktorý nájdete na strane 
5 a k návrhu zriadiť garantovaný fond v druhom 
pilieri článkom Počiatkov omyl, ktorý nájdete na 
strane 5.
INESS dostal pozvánku blogovať na stránke aktu-
alne.sk. Prečítajte si článok s názvom Kasty medzi 
dôchodcami, ktorý poriadne rozčeril pokojné hla-
diny internetu a rozvíril búrlivú diskusiu. Článok, 
v ktorom sa dozviete napríklad to, že priemerný 
vyplácaný dôchodok vojaka je viac ako o 10 tisíc 
mesačne vyšší ako priemerný dôchodok na Slo-
vensku, nájdete na strane 6.
Vláda predstavila novelu zákona, na základe kto-
rej by sa výrazne zjednodušilo a zrýchlilo vyvlast-
ňovanie. INESS bol jedným zo spoluiniciátorov 
hromadnej pripomienky k tomuto návrhu, ktoré 
podľa nás predstavuje neospravedlniteľný útok 
na vlastnícke práva, ktoré sú základným pilierom 
fungujúcej spoločnosti.
„Občan, štát a sloboda“ bola téma druhého Libe-
rálneho fóra, ktoré organizovala v Sliači v septem-
bri Nadácia Friedricha Naumanna. Pohľad INESS 
na zásahy súčasnej vlády do slobôd jednotlivca 
prezentoval Richard Ďurana.
Na záver, avšak nie v poslednom rade, Vám dávam 
do pozornosti každodenné komentáre a preklady 
zaujímavých článkov na stránke www.iness.sk.
Prajem Vám príjemné chvíle pri čítaní tohto čísla 
Market Finesse.
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Patrí zisk do zdravotníctva?
INESS si Vás dovoľuje pozvať na diskusné fórum určené pre odbornú 
aj širokú verejnosť s názvom „Patrí zisk do zdravotníctva?“ Podujatie 
sa uskutoční v stredu 10.10. 2007 o 16.30 h v Zichyho paláci na 
Ventúrskej ulici 9 v Bratislave.

Na fóre so svojimi príspevkami vystúpia:

Ing. Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO - Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy
MUDr. Mária Voleková, CSc., FNsP Banská Byst-
rica
MUDr. Ladislav Pásztor, prezident Asociácie sú-
kromných lekárov SR
Mgr. Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora
Mgr. Juraj Karpiš, analytik INESS

Vzhľadom na obmedzený počet miest v sále pro-
sím potvrďte Vašu účasť vopred e-mailom alebo 
telefonicky: tel. 02 / 5441 0945, mob. 0907 268 
449, e-mail: iness@iness.sk

Viac informácií nájdete na stránke www.iness.sk



str.2 september 2007

Porovnanie - Výdavky EÚ podľa krajín v mil. euro za rok 2006

Zdravý zisk  
Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana

INESS – Inštitút ekonomických a spoločen-
ských štúdií sa rozhodol prispieť argument-
mi do diskusie o legitímnosti a užitočnosti 
zisku v zdravotníctve svojou najnovšou pub-
likáciou Zdravý zisk.
So zmenou vlády v roku 2006 došlo zároveň 
k zmene v smerovaní zdravotnej politiky na 
Slovensku. V politickej a odbornej diskusii 
začali prevažovať argumenty spochybňujú-
ce fungovanie trhových mechanizmov a ich 
legitimitu v oblasti poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. Opätovne začína ožívať nega-
tívny postoj voči súkromným investíciám a 
zisku ako takému. V prvej kapitole sme preto 
zadefinovali, čo zisk je a ako vzniká. Základ-
nou funkciou zisku v ekonomike je motivá-
cia podnikateľov k inovatívnym a z hľadiska 
nákladov efektívnym napĺňaním potrieb spo-
trebiteľov.
V argumentácii proti dosahovaniu zisku v 
zdravotníctve dochádza často k zamieňaniu 
a nepresnému používaniu ekonomických 
pojmov, ktoré znemožňujú zmysluplnú disku-
siu. Druhá kapitola preto identifikuje základ-
né ekonomické kategórie v zdravotníctve. 
Zdravie nie je tovarom a nemôže byť preto 
predmetom obchodovania. No zdravotná 
starostlivosť už z ekonomického hľadis-
ka službou je a podlieha preto všeobecne 
platným ekonomickým pravidlám vzácnos-
ti. Pri racionálnom poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti preto nutne musíme sledovať 
ekonomické náklady a výnosy.
Tretia kapitola popisuje nástroje a deklaro-
vané ciele zdravotnej politiky. Zo špecifík na 
trhu zdravotnej starostlivosti automaticky 
nevyplýva potreba vysokej regulácie a štát-
nej produkcie v zdravotníctve. Politické roz-
hodnutia a regulácie ovplyvňujú smerovanie 
výskumu a vývoja a prispievajú k význam-
nému rastu nákladov na zdravotné systémy 

vo svete. Zákaz zisku v niektorých častiach 
odvetvia vplýva na spôsob riadenia subjek-
tov s potenciálnym negatívnym vplyvom na 
ich efektivitu. Štátne vlastníctvo tieto nega-
tíva zosilňuje a to najmä vďaka chýbajúcej 
motivácii politicky dosadzovaného vedenia 
napĺňať potreby pacientov.

Negatíva spojené so štátnym vlastníctvom 
a vysokou mierou regulácie odvetvia sú prí-
tomné aj v slovenskom zdravotníctve, ktoré-
mu je venovaná posledná, štvrtá kapitola. 
Verejné zdroje použité v neefektívne funguj-
úcich štátnych subjektoch sa nemusia nutne 
premeniť na adekvátnu zdravotnú starostli-
vosť pre pacienta. Čiastočná deregulácia, 
transformácia zdravotníckych subjektov a 
väčší dôraz na trhové sily v minulom voleb-
nom období takmer úplne zastavili zadlžo-
vanie v sektore, v súčasnosti sa však tento 

trend opäť obracia. Ďalšími problematickými 
miestami sú relatívne vysoké výdavky na lie-
ky, čo súvisí so zlým nastavením motivácii 
v systéme, či príliš široký rozsah verejného 
zdravotného poistenia, ktorý vytvára rozpor 
medzi disponibilnými zdrojmi a dopytom po 
zdravotnej starostlivosti.
Napriek viacerým špecifikám trhu zdravot-
nej starostlivosti platia aj tu základné eko-
nomické pravidlá. Všadeprítomný princíp 
vzácnosti zdrojov núti aj v zdravotníctve 
každodenne riešiť otázku, ktoré potreby 
budú uspokojené skôr, ktoré neskôr, a kto-
ré nebudú uspokojené vôbec. Politické rie-
šenia týchto problémov so sebou prinášajú 
arbitrárnosť, korupciu, sledovanie osobných 
záujmov a straty z neefektivity. Potláča-
nie trhových síl v zdravotníctve obmedzuje 
schopnosť zdravotného systému reagovať 
na neustále sa meniace potreby pacientov. 
Preto zákaz zisku a obmedzovanie konku-
rencie za účelom šetrenia verejných zdrojov 
prináša presný opak – plytvanie. Ak zo sys-
tému odstránime zisk, odstránime aj hlavnú 
motiváciu subjektov čo najefektívnejšie na-
pĺňať želania pacientov, neustále inovovať 
a zlepšovať svoje služby a v neposlednom 
rade investovať kapitál potrebný na zvýšenie 
produktivity v odvetví.
Publikácia je určená zdravotníckym odborní-
kom, politikom ale aj širokej zainteresovanej 
verejnosti. Zdravý zisk bude distribuovaný 
vybraným lekárom a tvorcom zdravotnej 
politiky na Slovensku. Publikáciu je možné 
zakúpiť priamo v INESS alebo vo vybraných 
kníhkupectvách.

Karpiš, Juraj; Ďurana, Radovan; Ďurana, 
Richard: Zdravý zisk. INESS, Bratislava, sep-
tember 2007

Hľadajte Slovensko
Porovnanie výdavkov EÚ, ktoré tečú do jednotli-
vých krajín vypovedá o dvoch skutočnostiach:
1. Slovensko je skutočne malý chrúst s váhou 
0,7%,
2. prioritou Európskej únie je Francúzske poľ-
nohospodárstvo (ktoré niekedy vystupuje pod 
falošným menom rozvoj vidieka). Končí v ňom 
zhruba 10% všetkých výdavkov. Francúzsko je 
pritom jednou z ekonomicky najsilnejších krajín 
sveta (poradie podľa HDP na obyvateľa nájdete 
na stránke http://www.econstats.com/weo/
V014.htm).
Zvláštne?
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Oddlženie zdravotníctva nehrozí 
Juraj Karpiš

Posledné čísla ukazujú, že dlh v zdravotníc-
tve rastie úctyhodným tempom. Legislatívne 
aktivity Ministerstva zdravotníctva však zati-
aľ nedávajú nádej, že sa tento nepriaznivý 
vývoj v blízkej budúcnosti podarí otočiť.
Podľa oficiálnych materiálov dosiahol dlh
štátnych zdravotníckych zariadení k polro-
ku 2007 5,23 mld. Sk. Za rok tak narástol 
o viac ako 1,8 mld. Sk. Zadĺženie zariadení 
transformovaných na neziskové organizácie 
a presunuté pod VÚC a obce spolu s dlhom 
zdravotných poisťovní naopak kleslo. Celko-
vý dlh v zdravotníctve tak k 30.6.2007 dosi-
ahol 7,37 mld. Sk.
Napriek týmto alarmujúcim číslam je minis-
terstvo v správe o vývoji dlhu optimistické. 
Tempo rastu zadĺženia údajne klesá, a to 
najmä vďaka opatreniam ministerstva ako 
bolo napríklad pozastavenie všetkých in-
vestičných akcií či príkaz na “prehodnotenie 
všetkých zmluvných vzťahov a pri nevýhod-
ných zmluvách vykonať okamžitú nápravu”. 
Otázna je doba trvania pozitívnych efektov 
takýchto úsporných opatrení. Odkladať in-
vestície nemožno večne a administratívne 
príkazy sú pri nezmenených motiváciách v 
systéme skôr výkrikom do tmy než dlhodo-
bým riešením chronických problémov v zdra-
votníctve. Optimizmus ministerstva vyznieva 
ešte absurdnejšie pri posledných zisteniach 
Health Policy Institute. Podľa inštitútu mal 
byť dlh štátnych zdravotníckych zariadení k 
polroku 2007 ešte o 1,2 mld. vyšší, pričom 
celkový dlh v zdravotníctve by tak dosiahol 
takmer 9 miliárd Sk. Ministerský materiál 
totiž nespomína penále, ktoré Sociálna po-

isťovňa eviduje voči predmetným zdravotníc-
kym zariadeniam.

Ani rast dlhu štátnych netransformova-
ných zariadení ministerstvo nepresvedčil, 
že transformácia na akciové spoločnosti 
naštartovaná v minulom volebnom období 
nie je až taký zlý nápad. Naopak, celý pro-
ces má byť definitívne zastavený. Pritom
práve povinný audit či hrozba exekúcii by 
nesporne prispeli k zvýšeniu tlaku na racio-
nálnejšie hospodárenie štátnych nemocníc. 
Ministerstvo namiesto toho vidí riešenie vo 
vyššej kontrole a centralizácii právomocí, 
tak typickej pre zmýšľanie, ktoré nedôveru-
je samoregulačným trhovým mechanizmom 

a preceňuje schopnosti a hlavne motiváciu 
štátneho úradníka efektívne riadiť verejné 
financie.
Nedôvera voči súkromným investorom je asi 
najvypuklejšia v oblasti zdravotného pois-
tenia. Napriek nesúhlasu veľkej časti verej-
nosti SMER-SD presadzuje myšlienku jedinej 
zdravotnej poisťovne, pričom prvým krokom 
na tejto ceste je návrh na obmedzenie nakla-
dania zo ziskom zdravotných poisťovní, ktorý 
sa dostal do druhého čítania v parlamente. 
Ako presne prispeje presunutie kontroly nad 
vyše 100 mld. Sk verejných zdrojov do mo-
nopolnej inštitúcie riadenej politicky dosad-
zovanými, ľahko korumpovateľnými štátnymi 
úradníkmi ku zvýšeniu efektivity používania 
prostriedkov v zdravotníctve, zástancovia 
tejto myšlienky nevysvetľujú. To, že prostri-
edky, ktoré sa ušetria tým, že neskončia ako 
zisk zdravotnej poisťovne, nemusia byť nut-
ne premenené na zdravotnú starostlivosť, 
by malo byť zrejmé z množstva príkladov 
zbytočných nákupov či nevýhodných zmlúv 
v zdravotníctve. Ako ilustrácia zo súčasnosti 
nám poslúži rozhodnutie Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorým nariadil štátnej Všeo-
becnej zdravotnej poisťovni zrušiť rokovacie 
konanie pri verejnom obstarávaní na projekt 
internetovej zdravotnej knižky pre pacientov. 
Otvorenou otázkou preto ostáva, kto a ako 
zabezpečí, že z odvedených peňazí dostane 
pacient viac a kvalitnejšej zdravotnej sta-
rostlivosti. 

Pravda, 4.10.2007

Rozdávanie 
Radovan Ďurana

Predloženie návrhu na miliardovú dotáciu 
kórejskému výrobcu automobilov prekvapilo, 
ak nie zarazilo. Dôvodov je hneď niekoľko.
Štátna podpora býva obyčajne ospravedl-
ňovaná podporou regiónov, ktoré trpia vy-
sokou nezamestnanosťou. Aká je situácia v 
regióne v okolí Žiliny? Augustové štatistiky o 
nezamestnanosti hovoria jasnou rečou: Žili-
na 4,3%, Martin 6,2%, Čadca 6,3%, Púchov 
4,1%. Percentá predstavujú podiel uchád-
začov o zamestnanie na celkovom počte 
ekonomicky aktívnych občanov. Oproti ce-
loslovenskému priemeru 9,3% sa rozhodne 
nejedná o problémový kraj. Čo na to povedia 
v Košickom kraji s 15,4%, alebo Banskobyst-
rickom kraji s 15,5% nezamestnanosťou?
Viac ako nelogický výber kraja sú však dôle-
žité nepriame dôsledky súvisiace so štátnou 
dotáciou súkromného podniku. Ako uvád-
za správa Európskej komisie v súvislosti s 
odobrením dotácie: Pomoc ušetrí spoloč-

nosti Kia Motors Slovakia náklady, ktoré by 
za normálnych trhových podmienok musela 
znášať, čiže spoločnosť je hospodársky zvý-
hodnená oproti svojim konkurentom.”

Kto sú konkurenti Kie? Zjednodušujúco sa 
tým zvykne myslieť Volkswagen a Peugeot 
v Trnave. Lenže to nie je celá pravda. Zne-
výhodnených je ďaleko viac. Sú to všetci 
slovenskí podnikatelia, ktorí prídu o zamest-

nancov, lebo si nebudú môcť dovoliť súťažiť 
v mzdách s Kiou, ktorá od štátu dostane na 
jedného zamestnanca 1,7 milióna korún. 
Takáto dotácia pri predpokladanej mzde 23 
tisíc Sk (vrátane odvodov zamestnávateľa) 
predstavuje úhradu nákladov zamestnancov 
po dobu 6,3 roka!
Absurdita tejto štátnej pomoci je ešte mar-
kantnejšia, keď si uvedomíme, že tí istí pod-
nikatelia, ktorí na štátnu dotáciu doplatia, sa 
na ňu museli vyskladať platením daní. Platia 
tak v skutočnosti dvakrát. A to je ďalší dôsle-
dok, ktorý nie je vidieť na prvý pohľad.
Ak by KIA dotáciu nedostala, 1,2 miliardy Sk 
mohlo ostať podnikateľom vo forme daňo-
vých úľav. Tie by mohli použiť na investície a 
na zamestnávanie nezamestnaných. Možno 
by vytvorili ešte viac pracovných miest ako 
KIA. Ale spočítal niekto tento efekt na minis-
terstve? Zjavne nie.
Ešte aj Európska komisia si hodnotenie tres-
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Hypotekárny problém 
Juraj Karpiš

Centrálne banky na celom svete minulý týž-
deň výrazným spôsobom vstúpili na finanč-
né trhy. To býva neklamným znamením toho, 
že niečo sa deje.
Inflačná politika FEDu (americká centrálna
banka – Federal Reserve System), ktorou 
Alan Greenspan (vtedajší guvernér FEDu) 
na začiatku nového tisícročia zachraňoval 
padajúce akciové trhy po spľasnutí techno-
logickej bubliny a teroristických útokoch, sa 
pretavila do dramatického rastu cien nehnu-
teľností naprieč celou Amerikou.
Cena nehnuteľností vzrástla v priebehu po-
sledných 7 rokov o viac ako 80%. Banky, 
ktoré mali plné trezory lacných, zaháľajúcich 
peňazí, ponúkali hypotekárne úvery každé-
mu, kto prejavil čo i len náznak záujmu. Na 
získanie hypotéky stačila schopnosť vlast-
noručne sa podpísať pod úverovú zmluvu. 
Na kreditné riziko a schopnosť v budúcnosti 
úver aj splácať sa nehľadelo. Dovtedy ne-
vídané hypotéky bez nutnosti prvej splátky 
a s odloženými splácaním sa stali bežným 
javom. Spotrebitelia konfrontovaní s prudko 
rastúcimi cenami začali považovať nehnuteľ-
nosti za bezpečnú a výnosnú investíciu a na 
úver často nakúpili aj niekoľko nehnuteľnos-
tí naraz. Rastúce ceny domov umožnili ich 
majiteľom výber hotovosti ako z bankomatu. 
Stačilo dom založiť banke a úver na nákup 
novej TV s plazmovou obrazovkou, či dovo-
lenku v Karibiku bol vo vrecku. Ekonomika 
vďaka silnej spotrebe rástla, banky zarábali 
na úrokoch z úverov, investori sa radovali z 
rastu cien nehnuteľností a akcií. Novo vytla-
čené peniaze zase raz dokázali zázraky.
Čo nemôže trvať večne, to sa raz skončí. 
Vďaka efektom postupného sprísňovania 
menovej politiky FEDu, ktoré začalo v júni 
2004, sa zhoršila schopnosť dlžníkov splá-
cať splátky za svoje domy. Obavy FEDu z 
hroziacej inflácie ako následku rekordného
nafúknutia peňažnej zásoby viedli k po-
stupnému zvyšovaniu základnej úrokovej 
sadzby. Z 1% v roku 2004 sa tak dostala až 
na dnešných 5,25%. Tento rast významným 
spôsobom zasiahol držiteľov hypoték, z kto-
rých väčšina má pohyblivý úrok naviazaný na 

neustále stúpajúcu sadzbu FEDu. Počet ľudí 
neschopných uhrádzať hypotekárne splát-
ky dramaticky narástol a na trh sa dostalo 
zrazu množstvo nehnuteľností z predčasne 
uzavretých úverových vzťahov, ktoré slúžili 
ako zábezpeka bankám. Na druhej strane 
však chýbali záujemcovia o kúpu, čo viedlo 
k obratu trendu a následnému poklesu cien 
nehnuteľností. Padajúce ceny aktív, ktoré 
mali kryť hypotekárne úvery, ešte viac prehĺ-
bili straty veriteľov.

Finančné domy, ktoré poskytovali nízko bo-
nitné hypotéky v súčasnosti realizujú ob-
rovské straty. Bear Stearns, piaty najväčší 
americký finančný dom zameraný na ob-
chodovanie na kapitálových trhoch, musel 
koncom júla zložiť 1,3 miliardy dolárov na vy-
krytie strát jeho dvoch zbankrotovaných hy-
potekárnych investičných fondov a pozasta-
vil vyplácanie podielnikov v ďalších fondoch. 
Problémy amerického trhu nehnuteľností sa 
však netýkajú iba samotnej Ameriky. Úvero-
vé produkty zložené z rizikových amerických 
hypoték nakúpili aj mnohé európske banky 
a finančné spoločnosti. Rozsah ich strát sa
zatiaľ iba odhaduje. Nepochybne sa však 
jedná o významné objemy. Ani samotné ban-
ky nevedia, ktorej z nich hrozí neschopnosť 

splácať svoje záväzky, preto si navzájom ne-
dôverujú, čo vedie k rastu medzibankových 
úrokových sadzieb a nedostatku likvidity. 
Najväčšia francúzska banka BNP Paribas za-
stavila vyplácanie podielov zo svojich troch 
investičných fondov z dôvodu „nízkej likvidi-
ty, ktorá vedie k nesprávnemu oceneniu ich 
hodnoty“. Že situácia začína byť vážna, uka-
zuje aj vývoj na svetových akciových trhoch. 
Prudké pohyby cien oboma smermi a dva vý-
znamné celosvetové výpredaje za posledné 
dni odhaľujú nervozitu investorov. Situáciu 
koncom minulého týždňa nevydržali nervy 
centrálnych bankárov. Európska centrálna 
banka, ktorej predstavitelia pravdepodobne 
disponujú bezkonkurenčne najpresnejšími 
informáciami o stratách európskych bánk a 
o vážnosti celej situácie, vysypala za dva dni 
na finančný trh spolu neuveriteľných 155
miliárd EUR (asi 3,4 násobok HDP Sloven-
ska). K rovnakému kroku pristúpil aj FED, 
ktorý v snahe o zníženie úrokov k základnej 
sadzbe (5,25%) na trh umiestnil 62 miliárd 
USD. Zahanbiť sa nedala ani Japonská cen-
trálna banka so sumou 1 bilión Jenov, čo je 
približne 8,5 miliardy USD a intervenovala aj 
Kanada,Švajčiarsko, Austrália a Singapur.
Centrálne banky tak paradoxne riešia pro-
blémy, ktoré spôsobilo príliš veľa lacných 
peňazí – ďalšími lacnými peniazmi. Či pro-
blémy amerického hypotekárneho trhu na-
ozaj prerastú do vážnejších celosvetových 
ekonomických problémov, ako sa obávajú 
niektorí komentátori, alebo nás na niekoľko 
rokov opäť vykúpi voľná menová politika, 
ukáže až budúcnosť. Isté však je, že „Helico-
pter Ben“ (Ben Bernanke, súčasný guvernér 
FEDu, známy svojím výrokom, že v prípade 
nedostatku likvidity je pripravený nariadiť 
zhadzovanie novovytlačenej hotovosti z heli-
koptér) má už motory naštartované. 

.týždeň, 34/2007, 20.8.2007

tuhodne zjednodušuje: “Pozitívny prínos ce-
lého investičného projektu k rozvoju regiónu, 
najmä vytvorenie 663 priamych a zatiaľ ne-
vyčísliteľného počtu nepriamych pracovných 
príležitostí ďaleko prevyšuje prípadné rušivé 
účinky pomoci.” Ale videl niekto vyčíslenie 
rušivých účinkov pomoci? Tým sa ani komi-
sia ani Ministerstvo hospodárstva nezaobe-
rá.
Pochybný je aj výpočet prínosov dotácie 
pre verejné financie. Úplne bezstarostne je
v ňom zahrnutá ročná úspora Národného 
úradu práce na úrovni 13 miliónov Sk. Odhli-

adnuc od toho, že na Slovensku už Národný 
úrad práce nemáme, podmienky poskyt-
nutia dotácie predsa neobsahujú doložku, 
podľa ktorej by KIA musela zamestnať len 
predtým nezamestnaných. K takejto úspore 
vôbec nemusí dôjsť.
Automobilky dávno nesúperia o nezamest-
naných, ale o zaučených zamestnaných. 
Ak by aj ostatné uvádzané príjmy verejných 
financií skutočne nastali, uvedenú miliardu
by KIA nepriamo “splatila” až po viac ako 15 
rokoch. A to nie je zahrnuté znehodnotenie 
budúcich príjmov infláciou.

Čosi vyše miliardy z našich daní tak pomô-
že akcionárom kórejskej automobilky a jej 
zamestnancom. Je symbolické, že k takejto 
selektívnej štátnej pomoci dochádza práve v 
čase, keď sa kvôli deficitu fondu starobného
poistenia zvyšuje daňovo-odvodové zaťaže-
nie slovenských občanov. Presúvanie peňazí 
z jedného vrecka do druhého je však domé-
nou každej ľavicovej vlády.

SME, 5.10.2007
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Premiér nemieša ten správny elixír
Radovan Ďurana

Premiér odhalil novú kliatbu, ktorá ohrozu-
je našu krajinu. Koruny vraj nezmeníme na 
eurá. Vykúpiť z tohto nešťastia nás môže len 
zázračný elixír: zmena v rozdelení odvodov.
Opomenieme diskusiu, či zámena korún na 
eurá je niečo, za čo by sa oplatilo bojovať. V 
tomto momente je dôležitejšie to, že premiér 
by nám chcel elixíru naliať, aj keby sme pou-
žívali čínske juany. Svoje rozhodnutia sa sna-
ží podložiť viacerými tvrdeniami, ktoré majú 
však bližšie k zaklínadlám, ako k faktom.
Prejdime teda k faktom. Prijatie eura je pod-
mienené splnením maastrichtských kritérií, 
ktoré sa za rok 2007 budú posudzovať na jar 
roku 2008. Dôležitý je teda vplyv II. piliera na 
rozpočet Sociálnej poisťovne za rok 2007, 
ktorý by podľa prognóz ministerstva financií
mal dosiahnuť schodok 24,7 miliardy korún. 
Nie 26 miliárd, ktoré spomína premiér.
Schodok poisťovne je pritom v súvislosti s 
eurom dôležitý len v jednom kritériu – verej-
ný deficit ako podiel na hrubom domácom
produkte.
Podiel schodku na HDP sa pohybuje na úrov-
ni prognóz dva roky starých. Nijaké výraz-
né zmeny nenastali, akurát jeho absolútna 
výška vzrástla. Takže privatizačné príjmy na 
krytie deficitu sa minú o niekoľko mesiacov
skôr.
Tieto skutočnosti potvrdila aj Národná ban-
ka Slovenska v tlačovej správe starej necelý 
mesiac, pri príležitosti 500 dní do zavedenia 

eura: „Slovenská republika má v tejto chví-
li veľmi dobré predpoklady na to, že všetky 
maastrichtské kritériá splní do konca tohto 
roka.”
Centrálna banka toto tvrdenie podkladá ta-
buľkou, podľa ktorej by sme mali tento rok 
trojpercentné kritérium na schodok dosiah-
nuť s rezervou 0,1 percenta, v roku nasledu-
júcom dokonca s 0,7 percentnou rezervou.

Ak má niekto pocit, že 0,1 percentná rezerva 
je málo, tak je vhodné pripomenúť, že aká-
koľvek zmena v odvodoch by už na tohto-
ročnú štatistiku nemala žiadny vplyv. Z uve-
deného vyplýva, že tanec okolo eura je len 
vypúšťaním falošného dymového signálu.
Nie je pravda ani to, že schodok Sociálnej 
poisťovne po vyčerpaní privatizačných prí-

jmov potopí verejné financie. Stačí si uvedo-
miť relatívny pomer tohto schodku v pomere 
k verejným financiám. Len na rok 2008 sa
počíta s rastom daňových príjmov o 25 mi-
liárd korún.
Stačí priškrtiť nerozvážne míňanie prostried-
kov rozpočtu verejnej správy a schodok pois-
ťovne dokáže silno rastúca ekonomika uhra-
diť z daní. Štát sa nemusí ani zadlžovať.
Diskusie o zmenách v odvodoch a sporení 
však majú aj iný rozmer. Zásadné zmeny v 
podiele odvodov v dôchodkovom systéme 
nenavrhuje rezort, ktorý disponuje kapa-
citami spočítať dosahy tohto rozhodnutia. 
Navrhujú ich politici od okrúhleho stola, bez 
adekvátnych znalostí fungovania verejných 
financií, poistnej matematiky či ekonómie.
Politici rokujú so zástupcami dôchodkových 
správcovských spoločností, ktorí nezískali 
od sporiteľov mandát na takéto rokovanie. 
DSS tak zastupujú svoje záujmy a nie zá-
ujmy sporiteľov. Ich predstavitelia nepozna-
jú názor svojich sporiteľov, či krátkodobé 
zníženie odvodov vyváži hrozbu prípadného 
oslabenia pozície DSS z titulu odchodu časti 
sporiteľov.
A vážnosť sľubu ľavicovej vlády o spätnom 
zvyšovaní podielu odvodov na sporenie za tri 
roky nech posúdi každý sám…

SME, 13. 9. 2007

Počiatkov omyl 
Radovan Ďurana

Minister financií zabudol na to, že úspory v
DSS-kách sú súkromným majetkom a nie 
majetkom vlády.
„Dokým sa nedozvieme o nejakej schéme 
alebo o nejakom návrhu zo strany DSSiek, 
nemáme sa o čom baviť,“ povedal Ján Poči-
atek, minister financií SR.
Z vyjadrenia ministra je jasné, že ešte stále 
nechápe princíp dôchodkovej reformy. Jej 
výsledkom je povinnosť odkladať si časť prí-
jmu formou kapitálového sporenia. Základ-
nú časť dôchodku „garantuje“ pre každého 
sporiteľa prvý pilier v Sociálnej poisťovni. Na 
rozdiel od prvého piliera kapitálové sporenie 
umožňuje zhodnotenie súkromných úspor.
Dôležité sú slová „kapitálové“, „umožňujú“ a 
„súkromných“. Kapitálové preto, lebo úspory 
sú vložené do cenných papierov. Umožňujú 
je rozhodujúci termín, lebo investovanie do 
cenných papierov nepozná 100% garanciu 
výnosu. A nakoniec súkromné – to znamená 
že úspory sú vlastníctvom občanov a teda 
otázka požadovania garancií je vo vzťahu 
občan – DSS. Postrehol niekto občiansku 

iniciatívu za zavedenie garancií? Koho zastu-
puje Počiatek, keď požaduje garancie? Kto 
je nespokojný? Podobne sa dá táto otázka 
obrátiť na komerčné banky. Protestujú ľudia 
proti nízkym výnosom z ich úspor na termi-
novaných vkladoch? Poznáte banku, ktorá 
garantuje na termínovaných vkladoch výnos 
minimálne o infláciu po celú dobu sporenia
(30 rokov)?

Nie a má to svoje logické dôvody. Predpo-
vedať správanie NBS, vlády, prípadne ceny 
dovážaných surovín, ktoré majú najväčší 
vplyv na infláciu je nemožné v takom dlhom
horizonte. Inflácia môže v spojení s ekono-
mickou recesiou ľahko prekročiť dvojcifernú 
hranicu, a garantovať výnosy v tejto výške 
je mimoriadne obťiažne, ak nie nemožné. 

Avšak aj v systéme kapitálového sporenia 
majú sporitelia možnosť výberu takmer za-
ručeného výnosu, ktorým sú konzervatívne 
fondy.
Vo svojich ďalších vyjadreniach Počiatek 
svoju myšlienku upresnil, a garanciu inflácie
požaduje len pri jednom z fondov z DSS.
Zabúda však povedať, že ako každá iná 
vynútená garancia, aj táto zvyšuje náklady 
správcu a teda v konečnom dôsledku zníži 
výnosy sporiteľov. Súhlasilo by s týmto opat-
rením 1,5 milióna sporiteľov, ktorí do druhé-
ho piliera vstúpili dobrovoľne?
Ak chce Počiatek zabezpečiť to, aby ľudia, 
ktorí musia vstúpiť do druhého piliera, mali 
garantovaný výnos, tak by mal umožniť vznik 
nových fondov, alebo DSS, ktoré by mali 
oddelené hospodárenie od súčasných fon-
dov. To znamená, že na vyššie náklady na 
zabezpečenie týchto fondov by sa neskladali 
tí, ktorí nepožadujú garanciu výšku výnosov. 
Aby krach správcu takéhoto fondu z dôvodu 
neschopnosti doplatiť garantovaný výnos 
nepostihol aj ostatných sporiteľov.
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Kasty medzi dôchodcami  
Radovan Ďurana

Možno ste to už postrehli. Občas sa v súvis-
losti s deficitom prvého piliera dôchodko-
vého systému v médiách objaví zmienka o 
výsluhových dôchodkoch silových rezortov. O 
čo vlastne ide?
Výpočet dôchodku bývalého vojaka alebo po-
licajta sa riadi inými pravidlami, ako výpočty 
dôchodkov zvyšku obyvateľstva. Výsledkom 
je, že priemerný dôchodok vojaka, prizná-
vaný ku koncu minulého roka dosahoval 18 
171 Sk (vrátane nižších dôchodkov prizna-
ných pred rokom 2002 bol priemer dôchod-
kov 16 269), zatiaľ čo priemerný dôchodok 
slovenského dôchodcu dosiahol na konci 
minulého roka 8 226 Sk. Priemerná čistá 
mzda zamestnanca dosiahla pritom v tom 
istom období 15 561 Sk.
Medzi silové rezorty patria ešte Národný 
bezpečnostný úrad, SIS, Zbor justičnej a vä-
zeňskej stráže a Colné riaditeľstvo. V minu-
lom roku boli náklady na vyplatené dôchod-
ky silových rezortov 5,5 miliárd Sk. Keďže 
dôchodky policajtov, vojakov a SIS tvoria 
90% vyplatenej sumy, budeme uvažovať len 
o nich.
Téma výsluhových dôchodkov má dva roz-
mery:
1) Zaslúžia si bývalí vojaci a policajti nad-
štandardné dôchodky?
Nikto nič nerobí zadarmo. Ani vojaci ani poli-
cajti nevstupujú do služby s pocitom, že zvý-
šené riziko im štát zaplatí až na dôchodku. 
Najnižšia mzda profesionálneho vojaka je 
15 380 Sk. (po absolvovaní 3 mes. výcvi-
ku). Priemerná mzda vojakov presahuje 28 
tisíc Sk, čo ďaleko presahuje nielen priemer 
miezd vo verejnej správe ale aj vo väčšine 
odvetví súkromného sektora. Mzda však nie 
je jedinou odmenou. Niektoré z výhod profe-
sionálnych vojakov:
• v hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a 
desiatnik bezplatné ubytovanie vo vojen-
ských ubytovniach,
• od hodnosti čatár príspevok na bývanie vo 
výške priemerne 6 000,- Sk mesačne (v zá-
vislosti od miesta služby),
• príspevok pri plnení úloh vojenskej operá-
cie v zahraničí vo výške od 500,- do 5 000,- 
USD mesačne,
• 6 týždňov dovolenky ročne
• bezplatnú rekreáciu v rehabilitačných zari-
adeniach Ministerstva obrany na Slovensku,
• príspevok na dovolenku v zahraničí
• po 15-tich rokoch na výsluhový dôchodok 
(v USA to je po 20 rokoch)
a k tomu patrí ešte niekoľko ďalších prí-
spevkov na ubytovanie, vzdelávanie či ces-
tovanie. Otázka teda znie: Prečo majú vojaci 
nadštandardné dôchodky, keď majú nad-
štandardné odmeny počas služby?

Policajt, alebo vojak čelí dvom časovým mé-
tam. 15 rokov služby, keď mu vznikne nárok 
na plný výsluhový dôchodok, a 25 rokov služ-
by, keď dosiahne famóznu hranicu dôchod-
ku na úrovni 55% príjmu. Akého príjmu? Na-
jvyššieho priemerného mesačného príjmu 
za posledných desať rokov pred skončením 
služobného pomeru. Je zrejmé, že máloktorý 
vojak odchádza z armády po 25 rokoch bez 
hviezdičiek. Predpokladajme vyššiu šaržu, 
ktorá v najlepších rokoch mala priemerný 
plat 50 000 Sk (plat zodpovedá zhruba hod-
nosti majora po 25 rokoch služby, priemerná 
mzda profesionálneho vojaka presahuje 28 
tisíc Sk).
Aký bude mať dôchodok náš vojak? 27 500 
Sk mesačne.

V materiáli Združenia vojenskej obrody Slo-
venska sa uvádza dôchodok generálmajora 
po 36 ročnej službe v hodnote 41 376 Sk. 
Predstavuje takáto dávka, dávku zo solidár-
neho systému, akým by mal sociálny systém 
byť? Tu treba ešte uviesť, že vojaci s výsluho-
vým dôchodkom sa môžu normálne zamest-
nať a dôchodok im bude naďalej vyplácaný.
Pre porovnanie, podľa kalkulačky Sociálnej 
poisťovne by dnes dostal človek, ktorý po-
sledných 23 rokov (kalkulačka viac rokov 
neumožňuje) zarábal 50 000 mesačne, 
dôchodok vo výške 17 tis Sk. Vojak, či poli-
cajt tak dostane nielenže o 10 000 Sk viac, 
ale samotných 50 tis. Sk, z ktorých sa vypo-
čítava jeho dôchodok, mu stačilo dosiahnuť 
až v poslednom roku služby.
2) Aký je finančný dopad výsluhových
dôchodkov silových rezortov na verejné fi-
nancie?
Sociálna poisťovňa neuvidí z odvodov voja-
kov, policajtov a ostatných ozbrojených síl v 
podstate ani korunu. Ich odvody končia na 
tzv. Osobitnom účte v správe jednotlivých 
rezortov. To, že mať medzi poistencami voja-
kov a policajtov sa z pohľadu príjmov vyplatí, 
naznačuje aj štatistika Spoločnej zdravotnej 
poisťovne, kde je poistená väčšina vojakov 
a policajtov. Prebytok medzi vybraným poist-

ným a uhradenou zdravotnou starostlivosťou 
vyjadrený vo forme prerozdelenia dosahuje 
28% (na úhradu výdavkov poisťovne stačia 
SZP dve tretiny príjmov z poistného)
Avšak nič nie je tak jednoduché, ako sa na 
prvý pohľad zdá. Ani vysoké odvody z vy-
sokých miezd vojakov nestačia na to, aby 
pokryli nároky vojenských dôchodkov. Ako 
uvádza výročná správa Vojenského úradu 
sociálneho zabezpečenia, príjmy z poistné-
ho dosiahli menej ako polovicu nákladov 
na vyplatené dávky. Chýbajúcich 53% musí 
dotovať štát z rozpočtu Ministerstva obrany. 
Na dôchodky vojakov sa teda neskladajú len 
dnes činní vojaci (z našich daní), ale aj my 
všetci v sume 1,7 miliardy Sk ročne (z našich 
daní).
Zaujímavou otázkou ostáva, čo by sa stalo, 
keby výsluhové dôchodky ozbrojených zlo-
žiek prešli pod správu Sociálnej poisťovne 
tak ako to navrhujú niektorí analytici, napr. 
poradca premiéra p. Stanek, a či by to malo 
pozitívny vplyv na bilanciu poisťovne.
Je zrejmé, že samotné presunutie komplet-
ných príjmov a výdavkov by žiadnu zmenu 
neprinieslo. Zmena by nastala až v momen-
te, keby došlo k úprave vzorca výpočtu dáv-
ky výsluhového dôchodku, ktorý by sa riadil 
pravidlami platnými pre ostatných občanov. 
Dovolím si však tvrdiť, že k veľkej zmene by 
nedošlo z nasledujúcich dôvodov:
1) Nie je možné meniť už priznané dôchodky. 
Takisto by bolo neadekvátne osekať výslu-
hové dôchodky vojakom, ktorým chýba po-
sledných pár rokov k dosiahnutiu 15 ročnej 
hranici (vojenský prevrat sme na Slovensku 
ešte nemali?) Inými slovami – Čo štát nasľu-
boval, to by mal aj plniť.
2) Vysoké mzdy vojakov by aj tak v budúcnosti 
generovali nadpriemerné starobné dôchod-
ky, presahujúce podľa mojich odhadov viac 
ako o tretinu súčasný priemerný dôchodok 
(asi 8500 Sk). Ak by došlo k zníženiu výdav-
kov na výsluhové dôchodky o tretinu, (čo 
sa reálne stane najskôr o desať rokov, viď 
bod 1) dosiahnutá úspora by pri dnešných 
číslach priniesla zhruba 1,6 mld. Oproti 10 
mld deficitu prvého piliera SP v roku 2006
(nezávisle na odvodoch do druhého piliera) 
to zjavne nie je čiastka, ktorá poisťovňu vy-
tiahne z blata.
Tým nechcem povedať, že vzorec výpočtu 
by sa nemal meniť a dôchodky by sa nemali 
presunúť do Sociálnej poisťovne.
Zdieľam názor so Stanekom, že medzi 
dôchodcami by nemali existovať rozdiely. 
Úlohou štátneho dôchodkového systému 
je zabezpečovanie solidárnych dávok. Do 
takéhoto systému dávky vo výške 27 tisíc, 
nebodaj 41 tisíc rozhodne nepatria. Vojaci 
aj policajti majú dostatočne vysoký príjem, 
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Pro/Anti Market
ANTI MARKET

Keď sa plnia ambície politikov, lietajú 
triesky
Vláda nakoniec schválila zákon o jednorazo-
vých mimoriadnych opatreniach v príprave 
niektorých stavieb diaľnic. Zákon umožní, 
aby štát staval na pozemkoch, ktorých nie je 
vlastníkom. To všetko s cieľom naplniť pred-
savzatie vlády dokončiť  diaľnice čím skôr.
Za získanie politického kapitálu vládnucich 
strán vo forme mediálne atraktívneho stri-
hania pások  zaplatia občania, ktorí majú tú 
smolu, že ich majetok leží  v ceste vládnym 
ambíciám. V záujme údajného verejného 
záujmu dôjde k pravdepodobne protiústav-
nému porušovaniu vlastníckych práv oby-
vateľov.  Podľa SME „Minister Vážny včera 
na otázku, či by s takýmto návrhom prišiel, 
aj keby mal majetok na dotknutých pozem-
koch, neodpovedal a zahovoril to inými od-
poveďami.”
Úrad na kontrolu hračiek
Hračky z Číny sú nebezpečné a európskych 
spotrebiteľov je potrebné chrániť! A tak pri-
chádzajú úradníci Európskej únie s novým 
nápadom, ktorý sa podobá onomu reductio 
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ad absurdum. Eurokomisárka pre ochranu 
spotrebiteľov Meglena Kuneva povedala: 
„Som otvorená myšlienke vytvorenia nezá-
vislej kontrolnej inštancie.“ Prídu zajtra s 
nápadom na vytvorenie Úradu na kontrolu a 
reguláciu nízkolietajúcich vtákov?
Odškodné za vlaky
Ďalším z aktuálnych výstrelkov Európskej ko-
misie je návrh na zavedenie odškodného za 
meškanie vlakov, ktoré vstúpi do platnosti, 
ak ho posvätí aj Európsky parlament. Ria-
diteľa slovenských, alebo českých železníc 
môže rozhodiť. V začarovanom kruhu, kde 
štát požaduje prevádzkovanie neefektívnych 
spojov a zároveň odmieta dostatočne finan-
covať neefektívnu prevádzku, kvôli čomu 
neostáva dosť peňazí na investície do vo-
zového parku, budú vlaky musieť jazdiť na 
čas. Miesto požiadavky na privatizáciu sa 
komisia zaoberá nápadmi, ako to štátnym 
podnikom ešte viac skomplikovať. V mene 
spotrebiteľa.
Dotovaný internet
V nezmyselnom vyhadzovaní našich peňazí 
určených na zlacňovanie internetu sa bude 
pokračovať. Vraj aby sa zvýšila dostupnosť 
širokopásmového internetu. I napriek tomu, 

že cena internetu je nižšia ako priemerný vý-
davok užívateľa mobilných služieb. I napriek 
tomu, že možnosť rýchlejšieho sťahovania 
videa na internete z nikoho vedca neurobí. I 
napriek tomu, že počet pripojení na internet 
rastie na Slovensku ako nikdy predtým.

PRO MARKET
Daň na knihy
DPH na knihy sa má od januára znížiť na 
10%. Opatreniu by sme tlieskali, keby sa 
vzťahovalo aj na iné produkty ako sú knihy. 
Prečo nie DPH za návštevu kina? Prečo ne-
znížiť DPH na školské zošity? Na aktovky? 
Rozumná odpoveď na tieto otázky neexistu-
je. Znižovať DPH treba plošne, dnešný eko-
nomický rast na to vytvára priestor.
Švédi znižujú dane
Po skoro 40 mld SEK znížení daňových vý-
nosov tento rok plánuje švédska vláda aj 
budúci rok znížiť výnosy o ďalších viac ako 
10 mld SEK. Znižovanie sa vzťahuje na da-
ňové zaťaženie osobných príjmov a cieľom 
je motivovať ľudí k práci. Za 2 roky súčasnej 
vlády vzrástol počet zamestnaných o 131 ti-
síc. Nižšie dane robia zázraky. 

Cena štátu
Počet zamestnancov 
štátnej správy a ich 

mzdové výdavky zo Štát-
neho rozpočtu (vrátane 

odvodov)

ktorý im umožňuje našetriť si na príjemnú 
starobu. Zvýšená odmena za riziko by mala 
byť vojakom a policajtom vyplácaná počas 
služby, nie po nej. Nadštandardne môžu byť 
zabezpečené ich rodiny v prípade invalidity, 
či úmrtia vojaka. Pritom prechod na všeo-
becný systém výpočtu dôchodkov by (vďaka 
vysokým mzdám) vojakov aj policajtov aj 
tak udržal v pásme nadpriemerne vysokých 
dôchodkov.

Súčasný mechanizmus výpočtu dôchodkov 
zatína do budúcnosti poriadnu sekeru, kto-
rá bude vytvárať tlak na výdavky štátneho 
rozpočtu. Dôchodcov bude logicky pribúdať, 
pritom nemožno predpokladať, že sa zvýši 
počet policajtov a vojakov, ktorí by na odvo-
doch platili rastúce dôchodky. V nasledujú-
cich rokoch sa tak budú musieť dotácie zo 
štátneho rozpočtu zvyšovať. Zjednotenie 
výpočtu a správy dôchodkov pod Sociálnu 

poisťovňu by zároveň znamenalo zprehľad-
nenie systému a úspory, veď dnes má šesť 
rezortov samostatné útvary na ich správu.
Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí 
o výsluhových dôchodkoch veľmi dobre vie. 
Už teraz pripravuje veľkú novelu zákona o 
sociálnom zabezpečení. Nájde vláda odvahu 
zrušiť tento slovenský kastový systém?

blog.aktualne.sk, 29.09.2007

Počet zamestnancov platených zo zdrojov 
Štátneho rozpočtu za posledné dva roky ne-
klesol, a z návrhu rozpočtu verejnej správy 
na rok 2008 vyplýva, že asi ani neklesne. 
Výdavky na ich mzdy vzrástli za posledné tri 
roky o 19%, dvakrát rýchlejšie ako je tempo 
inflácie.

Zdroj: Roky 2005, 2006 skutočné výdavky, resp. skutočný počet zamestnancov na základe Záverečného účtu; roky 2007 a 2008 podľa 
Zákona o štátnom rozpočte, resp. návrhu zákona pre rok 2008


