
„K de¾be práce dochádza na 
základe rozdielnosti rôznych 
úèastníkov trhu, nie na zákla-
de podobnosti alebo dokonca 
rovnakosti.“

Victoria Curzon-Price
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sa pred zrýchlenou infláciou brániś? Vláda Rober-
ta Fica prichádza so svojským receptom: kto zvýši 
ceny, pôjde za mreže. Dá sa takáto ex ante krimi-
nalizácia podnikate¾ov a obchodníkov ekonomic-
ky obhájiś? Preèítajte si èlánok Strach z vlastného 
euro dieśaśa.

V kresle šéfa rezortu zdravotníctva doúradoval 
minister Ivan Valentoviè. Ministerské žezlo do svo-
jich rúk uchopil nominant SMERu Richard Raši. 
O tom, v akom stave svoj rezort preberá a akým 
problémom bude musieś èeliś píšeme v èlánku 
Zdravotníctvo èaká nároèná operácia.

Po polroku sa zatvorili dvere druhého piliera. Po-
èas tohto obdobia sprevádzaného intenzívnou mi-
nisterskou kampaòou a zavádzajúcimi letákmi sa 
mohli sporitelia vrátiś do prvého piliera zabezpe-
èovaného štátom. O tom, preèo sa predstavy poli-
tikov o výsledku tohto kroku nenaplnili, píšeme v 
èlánku Slabý odlev.

Prípad pezinská skládka dokumentuje, aký malý 
vplyv majú obyvatelia konkrétneho územia na 
dianie v ich najbližšom okolí a na rozhodovanie, 
ako bude vyzeraś prostredie, v ktorom vychováva-
jú svoje deti. V èlánku Ako riešiś problém - pezin-
ská skládka prinášame alternatívny poh¾ad, ktorý 
ukazuje, že úradník a jeho územný plán možno 
vôbec nie je taký nepostrádate¾ný, ako by sme sa 
nazdávali.

Prajem Vám ve¾a slnka a pohodové èítanie.

Uhorková sezóna nám toto leto skutoène nehrozí. 
Vïaka iniciatívnym politikom a významným udalos-
tiam ako napr. stanovenie konverzného kurzu pri 
prechode z koruny na euro sa toho na Slovensku 
deje neúrekom.

Zaènime ale naším The Liberty English Campom, 
ktorého druhý roèník sa uskutoènil na konci júna. 
Týždòové podujatie prinieslo z poh¾adu domácich i 
zahranièných úèastníkov, prednášajúcich, a aj nás, 
usporiadate¾ov množstvo zaujímavých prednášok a 
diskusií v krásnom prostredí Malej Fatry v Piatro-
vej pri Vrútkach. Podujatie, ktorého výsledkom nie 
sú len nové vedomosti a zlepšená angliètina ale aj 
množstvo nových priate¾stiev, budeme urèite orga-
nizovaś aj budúci rok. Sledujte našu www stránku, 
o podrobnostiach vás budeme vèas informovaś. 
Viac informácií a nieko¾ko fotografií z uskutoènené-
ho kempu nájdete na predposlednej strane.

Najhorúcejšou témou uplynulých dní je urèite sta-
novenie konverzného kurzu pri prechode z koruny 
na euro. Rozhodnutie, ktoré bude maś dopad nie-
len na exportérov èi importérov, ale aj naše úspory, 
prinieslo ve¾a otázok. Na tomto mieste pominieme 
kauzu „Poèiatkova jachta“ a sústredíme sa na hod-
notenia výšky stanoveného kurzu. Je kurz dôvodom 
pre radosś alebo mohol byś silnejší? Táto otázka pri-
nášala pred aj po stanovení kurzu množstvo odpo-
vedí z úst politikov, analytikov, podnikate¾ov i verej-
nosti. Preèítajte si náš poh¾ad v èlánku Stokoruna: 
3,319 391 887 eur na tejto strane.

Blížiace sa prijatie eura však so sebou prináša aj 
obavy zo zrýchleného rastu cien. Áno, vzdávame 
sa možnosti približovania k európskym cenám 
prostredníctvom posilòujúcej koruny. Odteraz sa 
tak bude môcś diaś len cez absolútny rast cien. Ako 
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Presne to¾ko bude už navždy hodných 100 sloven-
ských korún. Schválenie konverzného kurzu na 
úrovni poslednej centrálnej parity neprekvapilo. 
Slovensko už výnimiek dostalo požehnane, preto 
politici už viac s kurzom pravdepo-
dobne hýbaś nechceli.

Už úprava centrálnej parity po vstu-
pe do systému ERM II je neobvyk-
lá, jej posunutie dva krát po sebe 
je nevídané. Politici však nemali 
inú možnosś. Ak by paritu nepo-
sunuli, Slovensko by porušilo kri-
térium stabilného kurzu. Aj príbeh 
Slovenska ilustruje nevhodnosś 

Maastrichtských kritérií pre dobiehajúce krajiny. 
Maastrichtské kritéria boli totiž zostavené starými 
èlenskými krajinami pre staré èlenské krajiny (zlé 
jazyky hovoria, že vznikli preto, abynemecký voliè 

uveril, že Taliani sa budú v menovej 
únii správaś zodpovedne). Namies-
to reálnej konvergencie teda zachy-
távajú nominálnu konvergenciu a 
na dobiehajúce krajiny sú nevhod-
né.

Kurz 30,126 korún za jedno euro 
by bol ešte pred 6 mesiacmi vní-
maný ako ve¾mi silný. Guvernér 
NBS mal ešte v marci tohto roku 

Stokoruna: 3,319 391 887 eur 
Juraj Karpiš

www.cenastatu.sme.sk
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pri kurze 32,3 Sk za euro tradiène strach 
o slovenských exportérov. Situácia sa však 
v priebehu posledných mesiacov radikálne 
zmenila. Celosvetový rast cien komodít sa 
zaèal naplno prejavovaś aj na Slovensku a 
obavy z udržate¾nosti nízkej inflácie nevyjad-
rovali už len euro-realisti, ale napríklad aj Eu-
rópska centrálna banka. Posilòujúca koruna 
fungovala ako vankúš, ktorý cenové šoky zo 
zahranièia èiastoène tlmil. Ak by sme naprí-
klad slovenskú korunu zafixovali na euro už 
zaèiatkom roku 2004 dnes by sme za ropu 
platili až o 34% viac. Kým Poliaci alebo Èesi 
môžu výhody svojich silnejúcich mien využí-
vaś aj v budúcnosti, my sme o tento vankúš 
dnešným dòom prišli.

A práve z h¾adiska možného zrýchleného ras-
tu cien na Slovensku je koneèný konverzný 
kurz sklamaním. Efekty konverzného kurzu 
ako nástroja v boji proti rastúcim cenám sa 
rýchlo vyèerpajú a jediným nástrojom vlády 
v boji proti inflácií bude reštriktívna fiškálna 
politika, èiže obmedzovanie štátnych výdav-

kov. Súdiac pod¾a s¾ubov množstva vyšších 
alebo nových sociálnych dávok sa však oèa-
kávanie, že politici budú priśahovaś opasky 
javí ako naivné.

Zdá sa teda, že zrýchlená inflácia Sloven-
sko neminie. Pochybné snahy politikov o 
zastrašovanie podnikate¾ov väzením alebo 
materiály navrhujúce zmrazovanie cien len 
ilustrujú nepochopenie podstaty ekonomic-
kého problému rastúcich cien. Pomocou 
týchto aktivít síce vláda signalizuje volièovi, 
že s ním súcíti, ale v koneènom dôsledku 

celý problém iba zhoršuje.

Aj keï sa politici neodvážili pod 30 korún 
za euro, mohli konverzný kurz aspoò zbaviś 
prebytoèných desatinných miest. Praktická 
30ka by síce nevyzerala tak sofistikovane 
a exaktne, no pri miere (ne)presnosti pod-
kladových ekonomických modelov by k za-
okrúhleniu pokojne mohlo dôjsś. Èi 30,000 
alebo 30,126, jedná sa o èisto politické roz-
hodnutie.

Stanovením konverzného kurzu sa èas Slo-
venskej koruny naplnil. So zánikom Sloven-
skej koruny zmizne aj náš reálny dosah na 
monetárnu politiku na našom území. Kon-
trolu nad hodnotou našich úspor, platov a 
dôchodkov prevezmú do rúk nami nevolení 
¾udia v ïalekom Bruseli alebo Frankfurte. Je 
za èím smútiś? To ukáže až budúcnosś, ktorá 
politický projekt s názvom Euro urèite doko-
nale preverí.

SME, 9. 7. 2008

Porovnanie
430,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000%

Ak bude inflácia v Zimbabwe pokraèovaś aktuálnym tempom (denne 26%), roèná hodnota dosi-
ahne èíslo z nadpisu. Prekoná Zimbabwe Maïarsko z roku 1946? Tam sa ceny v júli roku 1946 
zdvojnásobovali každých 15 hodín a v tom istom roku tiež vydalo Maïarsko bankovku s najvyš-
šou nominálnou hodnotu v histórii: sto kvintiliónov pengo (1020). Oficiálne štatistiky o inflácii v 
Zimbabwe neexistujú. Dajú sa však odhadnúś na základe ceny podielov finanènej skupiny Old 
Mutual v Londýne a v Harare. Aby sa ale Mugabemu podarilo Maïarsko predstihnúś, musí vyrie-
šiś ešte jeden problém: na aký materiál bankovky vytlaèiś (pozri rubriku Pro/Anti Market).

Zdroj: http://www.zimbabweanequities.com/

Centrálny bankár Zimbabwe sa volá Gideon Gono (na obrázku vpravo). Hyperinflácia meny, za 
ktorú zodpovedá, zruinovala ekonomiku Zimbabwe. Nerobí si však z toho śažkú hlavu a namies-
to toho vtipkuje, že má na výplatnej páske viac èíslic ako ktorýko¾vek z jeho kolegov vo svete.

Praktizujúci kresśan a bývalý komerèný bankár Gideo Gono má tiež neobyèajný prístup k rieše-
niu problémov „svojej“ meny. Vysmieva sa tradièným ekonomikám, a hovorí, že návody h¾adá 
inde – èíta Bibliu. To ho vraj nauèilo pokore a poslúchaniu prezidenta Roberta Mugabeho, ktorý 
svojimi politikami znièil kedysi prosperujúcu ekonomiku Zimbabwe.

Hovorí: „Každý, kto hovorí, že centrálny bankár by mal znesvätiś hlavu štátu, znevažuje princípy, 
ktoré od svojich nasledovníkov vyžadoval Ježiš Kristus.“
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Predstavy politikov o verejnej mienke sa 
èasto míòajú s realitou, a to aj v zásadných 
otázkach. Potvrdilo to neúspešné írske refe-
rendum, ktoré podporovala takmer celá ír-
ska politická špièka, ale verejnosś povedala 
nie. Na Slovensku to potvrdzuje odchod spo-
rite¾ov z druhého piliera.

Najprv riadite¾ Sociálnej poisśovne prišiel s 
tvrdením, že sporiś sa neoplatí miliónu spo-
rite¾ov. Potom prišiel každému do schránky 
leták z dielne ministerstva práce, ktorý tvr-
dil, že sporiś sa neoplatí ani s priemernou 
mzdou.

Napriek intenzívnej ministerskej kampani, 
(dez)informaèným linkám a polroènej lehote 
je výsledok 55-tisíc navrátilcov. Ak vezme-
me do úvahy, že viac ako 10-tisíc sporite¾ov 
sa vrátiś „muselo“, lebo by nestihli sporiś 
požadovaných 15 rokov, a zároveò 12-tisíc 
nových sporite¾ov v druhom pilieri pribudlo, 
odlev sporite¾ov druhým pilierom neotriasol, 
veï nedosiahol ani 5 percent sporite¾ov.

Vláde sa nepodarilo presvedèiś obèanov, že 
sporiś na vlastnom úète je horšia alternatí-

va. Tento výsledok sa politikom nepáèi, a tak 
navrhujú slabý odlev v druhom pilieri vylie-
èiś predåžením lehoty výstupu o pol roka. Je 
śažké si predstaviś, že nových šesś mesiacov 
vyvolá vo verejnosti potrebu ïalšieho pre-
hodnotenia rozhodnutia a povedie k radi-
kálnejšiemu odlevu. Ukazuje sa, že možnosś 
šetriś si na vlastnom úète a možnosś zdediś 
úspory sú pre sporite¾ov dôležitejšími faktor-
mi ako èisto finanèná výhodnosś. Polroèné 
otvorenie pritom nie je zadarmo, akoby sa 
mohlo niekomu zdaś.

Neistota v súvislosti s poètom sporite¾ov 
vytvára náklady, ktoré ovplyvnia všetkých 
sporite¾ov. I napriek tomu je otvorenie na 
ïalšieho pol roka tým menej zlým riešením 
v porovnaní s ostatnými kartami na stole. 
Zmena pomeru odvodov by druhým pilierom 
otriasla ove¾a viac, navyše z dlhodobého h¾a-
diska bez pridanej hodnoty pre prvý pilier. Pri 
momentálnej súśaži s názvom „Kto ponúkne 
sociálnejší štát“ je pravdepodobnosś predå-
ženia o šesś mesiacov pomerne vysoká.

Ostáva nám len dúfaś, že ju predstavitelia 
štátu nevyužijú na neobjektívne manipulo-
vanie verejnej mienky s cie¾om naplniś svoje 
politické predstavy o tom, ko¾kí ¾udia by si 
mali šetriś a ko¾kí nie.

Hospodárske noviny, 20.6. 2008

Slabý odlev
Radovan Ïurana

Výdavky štátu
Výdavky štátu na po¾nohospodársky výs-
kum a vzdelávanie

Suma: 443,5 mil. Sk roène

Popis: Štátny rozpoèet sa o výskum a vzde-
lávanie v po¾nohospodárstve stará skutoène 
štedro. Uvádzame informácie o siedmich 
príspevkových organizáciách, ktoré majú 
tieto aktivity v popise èinnosti. Pre informá-
ciu, podiel po¾nohospodárskej produkcie na 
HDP klesol v minulom roku na Slovensku na 
rekordných 2,55%.

V èom je problém? Aj keby sme pripustili, 
že výskum v po¾nohospodárstve si zaslúži 

pol miliardy korún roène, výhrady máme k 
poètu príspevkových organizácií, ktoré ho 
zabezpeèujú. Každá organizácia má svoju 
budovu, technický personál, informaèný 
systém aj upratovaèky. A to nehovoríme o 
možnostiach presunúś výskum na univerzi-
ty, èi šesś (!) ústavov Slovenskej akadémie 
vied orientovaných na po¾nohospodárske a 
veterinárne vedy. Priestor na racionalizaèné 
opatrenia je teda ve¾ký.

Zdroj: Výroèné správy týchto organizácií za 
rok 2007.

Obrázok: Na obrázku je administratívna 

budova Technického a skúšobného ústavu 
v Rovinke, v ktorom pracuje 39 zamestnan-
cov.

Okrem uvedených inštitúcií sú na Slovensku ešte štyri štátne veterinárne a potravinárske ústavy.
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Prinesie euro zrýchlený rast cien? Pýtali sa 
niektorí vtedy, keï sa ešte dalo povedaś nie.

Urèite nie! Božechráò! (22.4.2008 Šramko: 
Nízku infláciu udržíme aj po prijatí eura... 
Premiér Robert Fico v pondelok zdôraznil, 
že krajina nebude maś problém s krotením 
rastu cien ani po prijatí eura...)

Euro nám vyèarí na tvárach úsmev a navyše 
je to „najsilnejšia mena“, nech to už zname-
ná èoko¾vek (viï reklamný televízny spot).

Podarilo sa. Euro nám priklepli. ¼uïom už 
medové motúzy popod nos śahaś netreba, 
kocky sú hodené. Koneène nastal èas po-
zrieś sa na veci realisticky. No a ako to už 
býva, realistický poh¾ad na vec vyvoláva 
pochybnosti. Èo keï mali euroneprajníci 
pravdu? Vysoká inflácia vo volebnom roku 
2010? Tak to by bola katastrofa. Guvernér 
NBS Šramko, doterajší ochranca exportérov 
(6.3.2008, kurz EUR = 32,36 Sk „Ivan Šram-
ko sa dnes vyslovil proti rekordnému posil-
òovaniu koruny. Pod¾a neho to neprospieva 
vývozu, ktorý śahá slovenskú ekonomiku.”) 
tak robí podivuhodný názorový kotrmelec, a 
proti silnému kurzu, ktorý by inflaèné riziká 
posunul ïalej do budúcnosti, odrazu ne-
namieta (21.5.2008 kurz EUR = 31,32 Sk 
Slovenská ekonomika pod¾a guvernéra NBS 
vo všeobecnosti vytvára predpoklady na po-
silòovanie koruny. „Je otázka, ako rýchlo a 
v akom èase, ale vo všeobecnosti ten trend 
je relatívne v súlade s vývojom ekonomiky,“ 
pripustil Šramko.) Na protiinflaèné efekty 
silného konverzného kurzu spolieha aj pre-
miér. Vytrvalo verbálne tlaèí korunu èoraz 
k silnejším hodnotám, neprestáva dokonca 
ani po poslednom výraznom posunutí cent-
rálnej parity.

Súboj s infláciou však nestojí iba na Šram-
kovi a Ficovi. Rukávy si vyhàòa celá vláda. 
Ministerstvo spravodlivosti zastrašuje pod-
nikate¾ov trestným právom za zvýšenie ceny 
rožku. Ministerstvo financií sa nemohlo ne-
chaś zahanbiś a prišlo s ozajstným skvostom. 
Na rokovanie vlády z jeho dielne prichádza 
pozoruhodný materiál Súbor nástrojov a 
opatrení na zabránenie neodôvodnenému 
nárastu cien v súvislosti so zavedením eura 
v SR. Na jeho zaèiatku sa dozvieme nieèo o 
motiváciách, ktoré viedli k jeho vzniku:

„Vývoj cien tovarov a služieb, s dôrazom na 
vývoj cien potravinárskych tovarov, bude 
v celom procese zavedenia eura nanajvýš 
citlivou otázkou, ktorá bude bezprostredne 
ovplyvòovaś názorovú hladinu obèanov/spo-
trebite¾ov, ich postoj a hodnotenie správnosti 
rozhodnutia vlády SR prijaś euro k 1.1.2009. 
Obèania – spotrebitelia budú citlivo vnímaś 
a hodnotiś pozitívne èi negatívne dopady na 
životnú úroveò z poh¾adu možného zvyšova-
nia nákladov na rozpoèet domácností z titu-

lu rastu cenovej úrovne vo vzśahu k príjmom 
domácností. Preto efektívna a úèinná ochra-
na ekonomických záujmov spotrebite¾ov je 
tou oblasśou, na ktorú vláda SR kladie mi-
moriadny dôraz.“

Inými slovami, euro hrozí infláciou, za ktorú 
nás môžu volièi vytrestaś, preto s tým treba 
nieèo robiś. Alebo aspoò vytvoriś zdanie, že 
sa s tým nieèo robí. Pod¾a materiálu sa majú 
zaèaś vykonávaś cenové kontroly, analyzovaś 
ceny ministerstvami v jednotlivých odvetvi-
ach a zostavovaś èierne listiny. Bude vytvo-
rená „cenová rada“, ktorá bude posudzovaś 
rasty cien v jednotlivých oblastiach a vydá-
vaś opatrenia vedúce k náprave. O pôsobení 
rady bude premiér každý mesiac informovaś 
na tlaèovke. A èo ak úradníci nájdu „zlyhanie 
trhu“?

„Ak sa po identifikácii a analýze faktorov 
ovplyvòujúcich rast spotrebite¾ských cien 
predloženej na základe poverenia rady 
preukáže, že k rastu cien nedochádza len 
z objektívnych príèin, ale pravdepodobne aj 
zo špekulatívnych dôvodov jednotlivých hos-
podárskych subjektov pôsobiacich na trhu, 
cenová rada po zhodnotení predloženej 
analýzy príèin rastu cien prijíma rozhodnu-
tie o tom, èi je potrebné prijaś opatrenia na 
ovplyvnenie cenového vývoja. Po rozhodnutí 
o nevyhnutnosti prijaś opatrenia, uloží vec-
ne príslušnému ministrovi predložiś ceno-
vej rade na schválenie návrh protrhových 
opatrení zameraných na elimináciu mecha-
nizmov a faktorov ovplyvòujúcich rast spo-
trebite¾ských cien so zrete¾om na tlmenie 
inflaèných rizík.“ (zvýraznil autor)

Pod¾a materiálu nás vláda chce brániś pred 
tzv. „neodôvodneným“ alebo „neprimera-
ným“ rastom cien. No samotné Ministerstvo 
financií pripúšśa, že tu existuje problém:

„Základom celej procedúry je na všetkých 
stupòoch håbková analýza, pretože je zrej-
mé, že odlíšiś neodôvodnený nárast cien, 
ktorý pramení zo zneužitia situácie zo stra-
ny konkrétnych subjektov, od prirodzeného 
nárastu cien, ktorý je typický pre trhovú eko-
nomiku a èasto súvisí najmä s nárastom sve-
tových cien surovín a komodít, je nesmierne 

nároèné.”

Oddeliś „neodôvodnený“ nárast cien od tzv. 
prirodzeného nárastu cien nie je nesmierne 
nároèné, ale nemožné. Prirodzený nárast 
cien totiž existuje iba v hlavách úradníkov na 
Ministerstve financií. Odhaliś „neodôvodne-
ný“ rast cien chce ministerstvo okrem cesty 
medzinárodných porovnaní aj za pomoci sle-
dovania svetových cien surovín a komodít. 
Marxistická teória, že cena je výhradne sú-
ètom nákladov, je však dávno màtva. Ak si 
niekto myslí, že vie ceny tovarov vysvetliś ce-
nami surovín, z ktorých sú vyrobené, nech sa 
pokúsi zdôvodniś, preèo v Nórsku za ten istý 
Big Mac zaplatíme o 43% viac ako vo Švéd-
sku, o 130% viac než v USA a až o 500% viac 
než v Hong Kongu. Koneèným arbitrom, ktorý 
urèí, èo bude ko¾ko stáś, je vždy spotrebite¾. 
Je to nakoniec výluène on, kto dobrovo¾ne 
danú cenu za tú èi onú vec zaplatí. V cene sú 
tak zahrnuté vždy aj subjektívne vnímanie a 
obmedzenia vyplývajúce z lokálnej reality. A 
úradníci o oboch týchto faktoroch nemôžu 
maś ani najmenšieho tušenia.

Hádanie dôvodov, preèo stúpla cena nejaké-
ho tovaru alebo služby, z klimatizovanej bra-
tislavskej kancelárie na Ministerstve financií 
môže byś síce zábavnou pracovnou náplòou, 
nikdy však nepovedie k odhaleniu úplnej 
príèinnej následnosti, ktorá viedla k vyššej 
cene. Dajme tomu, že cenová rada dostane 
podnet skúmaś podozrivo rýchlo dražejúce 
makovníky. Na Ministerstve financií môže 
zaèaś investígatívna práca. Je to preto, že 
zdražel mak? Múka? Vajcia? Energie? Mzdy 
pekárov? Cena pecí? Cena kapitálu? Náj-
omné? Alebo sa v médiách objavili správy o 
pozitívnom úèinku maku na potenciu? Mož-
no skrachovala pekáreò, èo ich dodávala 
doteraz? Alebo zaèala ve¾kú èasś svojej pro-
dukcie vyvážaś? A èo keï výraznejšie zdra-
želi orechovníky a niektorí bývalí orechovníci 
prešli k makovníkom? Alebo zlacneli jogurty, 
s ktorými makovník tak dobre chutí, a preto 
si ich teraz kupuje viac ¾udí k jogurtu? Atï. 
atï. atï. Existuje neúmerné množstvo dôvo-
dov, ktoré môžu viesś k rastu cien makovní-
ka. Inak tomu nie je ani pri iných tovaroch 
a službách. Dopátraś sa preto tej „ozajstnej 
príèiny“ nie je možné.

Ale politika nemôže odradiś ani teoretická 
nemožnosś úlohy, ktorú si aktívne vytýèi. Tre-
ba vyhrnúś rukávy a hlavne nesmie chýbaś 
odvaha a odhodlanie!

“Napriek tomu vláda je rozhodnutá postu-
povaś odvážne a nekompromisne, pretože 
nemôže rezignovaś na svoju základnú funk-
ciu, ktorou je ochrana a zvyšovanie životnej 
úrovne obyvate¾ov Slovenska.”

Materiál možno považovaś za sondu do mys-
lenia socialistického centrálneho plánovaèa. 

Strach z vlastného euro dieśaśa 
Juraj Karpiš
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Ako riešiś problém - pezinská skládka
Martin Jurèo

Zmena územného plánu, vyhrané súdy, pro-
testy a petície. Apelovanie na samotného 
ministra a predsedu vlády. Situácia, ktorú v 
posledných mesiacoch zažívajú obyvatelia 
Pezinka. Súkromný investor zaèal stavbu 
skládky odpadov len 280 metrov od prvých 
obydlí a približne 400 metrov od centra mes-
ta.

Dymová clona, ktorá sa vytvára pri reprodu-
kovaní celého prípadu, zakrýva jeho pravú 
príèinu. Pretože možná korupcia, klienteliz-
mus alebo rodinkárstvo, nesprávny postup 
správnych orgánov, ktoré sa śahajú celým 
prípadom, to je len inherentná súèasś byro-
kratického plánovania, riadenia a rozhodo-
vania. Príèinou problému je nedostatoèná 
možnosś obyvate¾ov kontrolovaś aktivity, 
odohrávajúce sa v ich najbližšom okolí, ktoré 
sa ich bytostne dotýkajú.

.oficiálne dôvody

Zvýšená prašnosś z áut zvážajúcich odpad, 
zápach šíriaci sa zo skládky, zvýšená hluè-
nosś, údaje o zvýšenom výskyte niektorých 
druhov rakoviny horlivo prezentované na 
protestných akciách. To sú oficiálne dekla-
rované dôvody. Existuje ale nejaký spoloèný 
menovate¾ týchto parciálnych dôvodov, ktorý 
je na prvý poh¾ad nevidite¾ný a o ktorom ni-
kto nehovorí ?

Všetky tieto negatíva, ktoré by mainstreamo-
vý ekonóm nazval negatívnou externalitou 
a na riešenie by povolal nezávislú centrál-
nu autoritu, majú spoloèné to, že ovplyvòu-
jú ceny nehnute¾ností. Je preukázané, že 
skládky odpadov majú negatívny vplyv na 
hodnotu nehnute¾ností nachádzajúcich sa 
do vzdialenosti pár kilometrov od skládky. 
Pezinèania si toho pravdepodobne boli ve-
domí, aj keï verejne prezentovali len príèiny, 
ktoré budú viesś k jej naplneniu.

Hodnota je vždy relatívna a subjektívna ve-
lièina, ktorá je urèovaná dobrovo¾nými do-
hodami medzi úèastníkmi na trhu. Vplyv na 
rozhodovanie jednotlivca a jeho aktivity na 

trhu má ve¾a faktorov.

Môžeme preto predpokladaś, že okrem ofici-
álne deklarovaných dôvodov na zastavenie 
výstavby skládky - najmä obavy o zdravie a 
kvalitu životného prostredia, mali obyvatelia 
aj iný záujem. Záujem ochrániś hodnotu svo-
jich nehnute¾ností, a tým aj ich trhovú cenu.

Je však nutné, aby sa museli spájaś kòazi, 
podnikatelia, aktivisti, lekári, umelci, uèitelia 
a svoju nespokojnosś s byrokraciou demon-
štrovali protestnými akciami a apelom na 
najvyšších predstavite¾ov štátu, aby ochráni-
li svoje legitímne právo na ochranu hodnoty 
svojich nehnute¾ností?

.história územného plánovania

Dnes pri kúpe nehnute¾nosti má jej vlastník 
minimálnu kontrolu a len ve¾mi śažko môže 
ovplyvòovaś aktivity vo svojom okolí. Územ-
ný plán urèuje jednotlivé zóny mesta, v nich 
urèuje zároveò aj povolený typ výstavby, 
prípadne úèel využitia jednotlivých nehnu-
te¾ností. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo 
nad nehnute¾nosśou, nikdy si nemôže byś 
úplne istý, že po prekreslení tohto plánu ne-
bude hodnota jeho nehnute¾nosti negatívne 
ovplyvnená.

Iné je to v prípade neexistencie územného 
plánu. V takom prípade sa na vo¾nom trhu 
vytvoria prirodzené praktiky a inštitúcie, kto-
ré dávajú obyvate¾om šancu vyjadrovaś sa, 
aktívnejšie participovaś na aktivitách, ktoré 
sa ich bezprostredne týkajú a týmto spôso-

bom môžu ovplyvòovaś hodnotu svojich ne-
hnute¾ností.

Výborným príkladom je Ve¾ká Británia poèas 
ve¾kej priemyslovej revolúcie v rokoch 1750 
– 1850.

Poèet obyvate¾ov v tomto èase stúpol o 
takmer 190%. Urbanizácia naberala na ob-
rátkach a mestá sa rozvíjali nevídaným tem-
pom. Napriek tomu neexistovali byrokraticky 
vynucované centrálne územné plány. Vlast-
níci pozemkov, developeri a malí stavebníci 
koordinovali svoje aktivity v záujme uspoko-
jenia rozlièných segmentov trhu. Pri tomto 
postupe uprednostòovali zmluvné obmedze-
nia. Èo to znamená ?

Kedyko¾vek bol pozemok alebo nejaké prá-
va k nemu presúvané na iný subjekt, tento 
prenos, èi už to bol predaj alebo leasing, 
obyèajne obsahoval nieko¾ko špecifických 
zvláštnych podmienok alebo zmluvných ob-
medzení. Tieto zmluvné obmedzenia právne 
zaväzovali jednotlivé strany dohody a ich 
porušenie mohlo urobiś predaj alebo leasing 
neplatným. Kontrolovali a obmedzovali tak 
formu využívania pozemku alebo nehnute¾-
nosti na òom postavenej.

Uplatòovali sa také zmluvné záväzky, ktoré 
urèovali typ budovy alebo aj využitie jednot-
livých postavených budov. Najbežnejšie boli 
také, ktoré zakazovali niektoré druhy obcho-
du alebo aktivít. Tieto sú ešte stále v platnosti 
v dnešnej Británii a preto sú niektorí kupujúci 
zmätení, že sú obmedzovaní zmluvnými zá-
väzkami ako napríklad: zákazom chovu pra-
siat, výroby mydla, vytváraním zlej reputácie 
(povesti) domu. Mnohé èinnosti boli zakáza-
né vïaka týmto obmedzeniam, napríklad tie, 
ktoré produkujú odpady alebo hluk. Dnes by 
podobné zákazy pravdepodobne vyvolali ús-
mev na tvári, avšak dokonale charakterizujú 
obdobie renesancie dobrovo¾ných zmluv-
ných záväzkov. Týmito obmedzeniami mohli 
vlastníci definovaś prípustnosś urèitých èin-
ností. Tam, kde dochádzalo k podnikate¾skej 
èinnosti - výrobe - vlastníci mohli kontrolovaś 

Iba ten môže maś totiž pocit, že svojou re-
guláciou poruèí vode , vetru, zákonu ponuky, 
dopytu a obmedzujúcej vzácnosti zdrojov. 
Politická snaha naprávaś „zlyhanie“ trhu 
trochu prirýchlo zabudla na 40 rokov trvaj-
úce zlyhanie štátu v úlohe riadite¾a vesmíru 
a ekonomiky. Na scénu sa vracia snaživý a 
vševedúci štátny úradník, ktorý je odhodlaný 
v záujme presadenia svojich predstáv o ide-
álnej ekonomike mlátiś po trhovej nanotech-
nológii úradníckym regulaèným kladivom. 
Podnikate¾ je po 20 rokoch opäś zobrazova-
ný ako oportunista, ktorý si neplní svoju psiu 
povinnosś vyrábaś a dodávaś nám tovary a 
služby, a jediné, èo ho zaujíma, je ako nás 
obtiahnuś.

Samozrejme, že celá snaha o kontrolu cien 
bude márna a ak nieèo prinesie, tak iba 
zhoršenie fungovania ekonomiky a prípadne 
rýchlejší rast cien v budúcnosti. Jediný fun-
gujúci mechanizmus na kontrolu cien a kva-
lity je konkurencia. Ak obchodníci nemohli 
kvôli konkurenèným podnikate¾om èakajú-
cim na svoju príležitosś svoje ceny zvyšovaś 
¾ubovo¾ne doteraz, nebudú to môcś tak robiś 
ani po zavedení eura.

Podvodníci samozrejme existujú, existovali a 
vždy budú existovaś. Komplikovanosś prepoè-
tu a nutnosś mentálnej námahy v prípade 
operácií, ktoré sme doteraz robili automatic-
ky, predstavujú realitu, ktorej sa vïaka euru 
nevyhneme. Ak tento fakt nejaký vychytralý 

predajca zneužije na to, aby nás obtiahol, 
nejedná sa o zlyhanie trhu, pre ktoré treba 
ihneï založiś Ministerstvo pre prirodzené 
ceny, ale o podvod na úrovni nesprávneho 
výdavku.

Podstata problému rastúcich cien leží niek-
de úplne inde. Sociálnodemokratická vláda 
v snahe o euroslávu nemala ignorovaś inflaè-
né riziká vyplývajúce z nedostatoènej reálnej 
konvergencie. Najmä keï inflácia potrápi 
hlavne jej volièov.

Aktualne.sk, 8.7.2008
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povahu a ve¾kosś tovární, závodov. Zmluvné 
záväzky preto dokázali efektívne potláèaś 
negatívne externality. Mohli byś stanovované 
na fixnú dobu, alebo po dobu leasovania ne-
hnute¾nosti alebo taktiež na dobu neurèitú. 
Kupujúci si bol vedomý týchto obmedzení a 
tak cena pozemku alebo nehnute¾ností od-
rážala existenciu a prípadný dopad týchto 
zmluvných záväzkov.

.súèasná inšpirácia

Chápadlá byrokracie sa rozśahujú každým 
dòom a preto je śažké nájsś dostatok vhod-
ných príkladov dokazujúcich myšlienku, že 
zrušenie územného plánovania nie je návra-
tom do stredoveku. Snáï najcitovanejší a 
najznámejší príklad - americké mesto Hous-
ton - je svetlou výnimkou. Je najväèším mes-
tom štátu Texas a štvrtým najväèším mes-
tom USA. Celková rozloha predstavuje viac 
ako 1600 km2 a poèet obyvate¾ov presahuje 
2 milióny. Od svojho založenia v roku 1863 
nemalo územný plán a v doposia¾ 3 referen-
dách vyjadrili obyvatelia svoj jasný nesúhlas 
s jeho zavedením.

Ochranu hodnoty svojich nehnute¾ností tam 
rezidenti riešia formou dobrovo¾ných asociá-
cií. Asociácie sú vlastne združenia vlastníkov 
nehnute¾ností v ktorých sa každý èlen zavia-
že, že v prípade predaja nehnute¾nosti tretej 
strane, táto strana bude dodržiavaś pravidlá 
schválené asociáciou. Pravidlá stanovujú 
napríklad: výšku budov, ich natoèenie ku 
komunikáciám, úèel a zmeny úèelu využitia 
nehnute¾ností a mnohé ïalšie. Nedodržanie 
zmluvných podmienok môže maś za násle-
dok neplatnosś takejto zmluvy. Každá asoci-
ácia si stanovuje svoje vlastné a obyvatelia 

a vlastníci majú tak neustálu a omnoho fle-
xibilnejšiu kontrolu nad aktivitami vo svojich 
štvrtiach a najbližšom okolí. Samozrejme, 
pokia¾ vlastník nehnute¾nosti nie je v žiadnej 
z týchto asociácií, nemôže si byś istý, „èo mu 
do rána vyrastie pod oknami“. Nehnute¾nos-
ti, ktoré nepatria do žiadnej asociácie, majú 
v priemere nižšiu trhovú cenu.

.èo sa dá robiś?

Mestá na Slovensku nemajú v dnešnej spo-
loèensko-politickej situácii na výber, zákon 
prikazuje vypracovanie územných plánov 
pre obce nad 2000 obyvate¾ov.

Ve¾mi dlho žijeme v prostredí, ktoré nás in-
doktrinuje predstavou, že plánovanie na 
vyššej úrovni nás odbremení od problémov 
vznikajúcich pri dennodenných interakciách 
¾udí, pri dennodennom kolobehu obchodu a 
pred našou zodpovednosśou vyplývajúcou z 
rozhodnutí, s ktorou musíme dennodenne 
prichádzaś ako s kožou na trh. Ak sa príliš 
oddáme tejto predstave, môžeme byś skla-
maní èi pobúrení z rozhodnutí centrálnych 
autorít, ktoré na naše ve¾ké prekvapenie ne-
dokážu ochrániś náš vlastný záujem.

Nemožno dopredu predvídaś, èi by sa pri 
absencii územného plánu a existencii sú-
kromných dohôd, obmedzujúcich zmluvných 
záväzkov výstavba skládky Pezinku uskutoè-
nila. Vlastníci nehnute¾ností by však mali 
urèite väèšiu kontrolu nad územím, ktoré sa 
ich bytostne dotýka. Ak by sa aj uskutoènila, 
výstavba by bola založená na dobrovo¾ných 
dohodách medzi jednotlivcami a blahobyt 
spoloènosti by tak urèite vzrástol. V dnešnej 
situácii si tým nikto nemôže byś istý.

Z tohto uhla poh¾adu je potom zaujímavá 
výzva profesora Roberta Nelsona z Mary-
landskej Univerzity, ktorý navrhuje, že mes-
tá s územným plánom by mohli privatizovaś 
svoje sídliská, štvrte, obytné zóny, tým že by 
¾uïom dovolili vytváraś ich vlastné asociácie 
vlastníkov nehnute¾ností a prevziaś tak kon-
trolu nad otázkami územného plánovania v 
ich najbližšom okolí. Prípad Pezinská sklád-
ka by pri existencii dobrovo¾ných asociácií 
tak zostal iba bezvýznamnou lokálnou zá-
ležitosśou bez nutnosti iniciatívy najvyšších 
aparátov štátu.

Už pred viac ako storoèím boli u nás prin-
cípy dobrovo¾ných dohôd medzi vlastník-
mi nehnute¾ností vyhodené na pomyselné 
smetisko dejín. Možno práve nastáva èas na 
recykláciu týchto princípov a praktík, ktoré 
¾uïom prinavrátia stratenú možnosś rozho-
dovania o využití priestoru, ktorý ich bezpro-
stredne obklopuje.

Autor je spolupracovník inštitútu INESS.

.týždeò, 24/2008, 9.6.2008

Zdravotníctvo èaká nároèná operácia
Juraj Karpiš

Nový minister zdravotníctva nepreberá paci-
enta v dobrom alebo aspoò stabilizovanom 
stave. Po vo¾bách sme sa namiesto riešenia 
akútnych problémov doèkali skôr ideologic-
kého napínania svalov a nezmyselných bo-
jov so súkromnými investormi, ktorí sa do 
tohto kapitalizmom zabudnutého odvetvia 
odvážili.

Na ministerstve doteraz chýbala jasná pred-
stava, ako na to. Po zrušení poplatkov u le-
kára - symbolu predchádzajúcej reformy, sa 
minister Ivan Valentoviè pustil do budovania 
tzv. „štátneho zdravotníctva“. Nepriate¾om 
èíslo jeden sa stali súkromné zdravotné po-
isśovne, kam húfne utekali poistenci, a teda 
aj peniaze štátnych poisśovní. Najprv prišiel 
návrh na návrat k jedinej štátnej poisśovni. 
Potom návrh na poistenie všetkých poisten-
cov štátu do štátnej poisśovne. Cez parla-
ment nakoniec prešla verzia, ktorá zakazuje 
poisśovniam rozdeliś si zisk, a ktorá viedla k 
podaniu medzinárodných žalôb na Sloven-
sko. Z vanièky sa okrem vody podarilo vyli-
aś aj dieśa. Odstránením ziskového motívu 

zdravotných poisśovní došlo k obmedzeniu 
motivácií poisśovní, aby aktívne optimalizo-
vali štruktúru nemocníc a lekárov smerom 
ku kvalite a efektivite.

Ani za Valentovièa nedošlo k spoplatneniu 
neprioritných dia-
gnóz, ba èo viac, 
napriek akútnemu 
nedostatku finan-
cií v systéme mi-
nisterstvo rozšírilo 
bezplatnú zdravot-
nú starostlivosś. V 
èase, keï chýbajú 
peniaze napríklad 
na transplantácie 
peèene, sa bude z 
verejných zdrojov 
hradiś kúpe¾ná sta-
rostlivosś pre paci-
entov s akné alebo 
so žalúdoènými 
vredmi.

Návrat k štátu ako garantovi kvality a prime-
ranej ceny sa prejavil aj v zostavovaní mini-
málnej siete. Tá po rôznych metodologických 
preš¾apoch zrazu neobsahovala iba poèet 
lôžok, ale aj menný zoznam vyvolených (výlu-



PRO MARKET
Letištì prodáme!

Èeská vláda nezaváhala a svoje najstrategic-
kejšie letisko predá. Rozhodla sa, že nebude 
financovaś rozvoj letiska formou zaśažovania 
daòových poplatníkov, ale prenechá to na 
súkromných investorov. Hoci najskôr by sme 
si mali poèkaś na podmienky privatizaènej 
zmluvy, do akej miery bude letisko „súkrom-
ným“ majetkom.

Èeská vláda zrejme pochopila, že štát ma 
plniś dôležitejšie úlohy ako plánovaś prílet 
lietadiel, èi kontrolovaś batožinu.

Pre súèasnú slovenskú vládu sú však tieto 
èinnosti strategické, a vlastníctvo zostáva v 
jej rukách. Výsledok? Hoci od jej nástupu už 
uplynuli skoro 2 roky, okrem nevyhnutných 
úprav kvôli vstupu do Schengenu sa na le-
tisku poriadne nekoplo, dokonca ešte nie je 
známe financovanie rozvoja. Bratislava ostá-
va naïalej provinèným letiskom, na ktorom 
sa zahranièní turisti bezradne obzerajú, kde 
sa vlastne ocitli. Vláda aj v tomto prípade 
zlyháva ako vlastník, naèo doplácajú všetci 
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Pro/Anti Market
obèania Slovenska v podobe nízkej kvality 
poskytovaných služieb a stratených ekono-
mických príležitostí.

Všeliek za 120 korún

Placebo efekt, èiže zlepšenie zdravotného 
stavu po podaní lieku, ktorý nemá žiadny 
objektívny terapeutický úèinok, je dlhodobo 
známym a pomerne dobre zdokumentova-
ným fenoménom.

Niektoré štúdie naznaèujú, že až v 30% sle-
dovaných prípadov podanie placeba zlepšilo 
zdravotný stav pacienta. Najsilnejšie efekty 
boli zdokumentované napríklad pri vysokom 
krvnom tlaku alebo depresiách. Prekvapivý 
je aj vplyv ceny „lieku“ na silu placebo efek-
tu. Zdá sa, že èím je liek drahší, o to silnejší 
placebo efekt možno oèakávaś. Vplyv majú 
aj vzh¾ad lieku, jeho balenie aj informácie o 
krajine jeho pôvodu.

Placebo efekt sa rozhodla pre svoju hypo-
chondrickú dcéru využiś aj pani Buettnerová 
z USA. Nechcela však dcérin organizmus 
zaśažovaś zbytoène úèinnými látkami obsi-
ahnutými napríklad v Ibuproféne alebo v 

antibiotikách, preto poslala manžela do le-
kárne pre ozajstné placebo. Keï sa manžel 
vrátil s prázdnymi rukami, pani Buettnerová 
si uvedomila, že na trhu existuje nezaplne-
ný priestor, ktorý sa rozhodla zaplniś. A tak 
vznikol Obecalp (preèítaj odzadu...). F¾aška 
s 50 tabletami by mala stáś približne 120 
korún. Tablety by mali využívaś najmä rodi-
èia, ktorých deti trápia drobné neduhy, ktoré 
nevyžadujú reálnu lieèbu a kde viera v úèi-
nok pilulky môže priniesś psychickú podpo-
ru zotavenia. Dostane sa v niektorej krajine 
Obecalp na zoznam liekov hradených z verej-
ného poistenia?

Nechajte trh s ropou pracovaś

Fatálne veštby, horekovanie nad vysokou 
cenou, to sú obligátne sprievodné znaky 
zdražovania ropy. Z neznámych dôvodov sa 
však neustále zabúda na historické príklady, 
v ktorých si trhové procesy a ¾udský génius 
poradili s väèšími problémami.

V roku 2008 poklesla svetová spotreba ropy, 
v krajinách OECD spotreba stagnuje (vyššia 
cena vedie k nižšej spotreba).

Cena štátu

Skutoènosś a budúcnosś výnosov dane z príjmu fyzických osôb

www.cenastatu.sme.sk

ène štátnych) zdravotníckych zariadení, kto-
ré majú budúcnosś garantovanú. Bez oh¾adu 
na kvalitu a cenu ich služieb.

V akom stave teda nový minister systém pre-
berá? Strata jasného smeru sa po vo¾bách 
okamžite prejavila na zadlžovaní v sektore. 
To od zmeny vlády neustále a rýchlo rastie a 
výluène v netransformovaných zariadeniach 
v pôsobnosti ministerstva. Nezastavili ho ani 
pseudoopatrenia ako napr. prehodnocova-
nie nájomných zmlúv alebo odïa¾ovanie ka-
pitálových výdavkov, ktoré sa nedajú odkla-

daś donekoneèna. Výhovorky na zvyšovanie 
platov zdravotníckych zamestnancov sú síce 
sèasti pravdivé, no len zvýrazòujú ticho, kto-
ré panuje vzh¾adom na možné riešenia. Pro-
blémom ostávajú rýchlorastúce výdavky na 
lieky, ich rast nezastavilo ani zníženie DPH, 
ani nekoncepèné plošné zníženie cien všet-
kých liekov. Nie je tiež jasné, akú úlohu majú 
v zmenenom systéme zohrávaś poisśovne a 
ako majú byś za to odmeòované, opätovne 
rastie spotreba zdravotníckych služieb, ne-
darí sa zastaviś odchod kvalitných a skúse-

ných zdravotníckych pracovníkov atï., atï.

Práce v rezorte je urèite dosś. Problémom 
však môže byś, že z páèivých opatrení, ako 
bolo zrušenie poplatkov alebo zákaz zisku, 
už ve¾a neostalo. Morfín dochádza a pomaly 
treba pristúpiś k bolestivým a nepopulárnym 
zákrokom. Bude maś na ne bývalý chirurg 
Raši odvahu?

Hospodárske noviny, 20.6.2008

(obrázok Shooty, SME, 28.5.2008)

Nasledujúci graf ukazuje na svetlú budúcnosś 
štátneho rozpoètu, ale už menej pozitívny vývoj 
pre daòových poplatníkov.

Každý rok odvedieme do štátnej pokladne viac 
daní, ale nielen kvôli rastúcim mzdám a zvyšu-
júcej sa zamestnanosti. Na svedomí to má aj 
rastúce daòové zaśaženie spôsobené pomalším 
rastom odpoèítate¾nej položky v porovnaní s no-
minálnym rastom priemernej mzdy. Mimocho-
dom, od roku 2004, vzrástli výnosy z tejto dane 
o viac ako polovicu.

Zdroj: Inštitút finanènej politiky: Aktualizácia 
prognózy daòových príjmov verejnej správy na 
roky 2008-2011 (júl 2008).

http://www.cenastatu.sme.sk
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William F. Shughart II pridáva príklady, ako si 
¾udstvo poradilo s podobnými problémami:

- Prechod z bronzovej doby na železnú bol 
spôsobený nedostatkom cínu

- Nedostatok ve¾rybieho oleja používaného 
na svietenie bol vyriešený výrobou petroleja

- Ve¾ká britsko holandská konšpirácia s prí-
rodnou gumou v rokoch 1922 -1925, ktorá 
ztrojnásobila ceny, bola prerušená objave-
ním umelých vlákien

Ak sa spojí „núdza, ktorá je matkou inven-
cie“ a motivácia dosiahnuś zisk „ktorý je ot-
com pokroku“, nemáme sa èoho obávaś.

Prirodzené limity inflácie

Zdá sa, že inflácia narazila v Zimbabwe na 
svoje limity, ktoré by ekonómovia èakali skôr 
pri komoditných ako pri nekrytých vládnych 
peniazoch.

Zimbabwe došiel papier.

Zimbabwe už nemá dosś papiera na to, aby 
sa dostala cez miliónpercentnú infláciu. 

Bavorská utajovaná rodinná spoloènosś 
Giesecke & Devrient, ktorá v 20 rokoch 20. 
storoèia zarobila na dodávaní papiera pre 
bezcenné bankovky na zánik odsúdenej We-
imerskej Republiky (obdobie hyperinflácie 
– pozn. autor), dodávala tony bankoviek aj 
do hlavného mesta Zimbabwe Harare. Táto 
spoloènosś, ktorá s africkou krajinou obcho-
dovala už predtým, než moc v roku 1980 
prevzal pán Mugabe, je jedným z mála sve-
tových zdrojov špeciálneho papiera, ktorý je 
tak dôležitý v dobe, keï poèítaèe a laserové 
tlaèiarne výrazne z¾ahèili falšovanie. 

Pod¾a nemenovaného diplomata zavolal v 
utorok Karstenovi Ottenbergovi, riadite¾ovi 

spoloènosti Giesecke & Devrient, nemec-
ký minister zahranièných vecí Frank-Walter 
Steinmeier, aby mu tlmoèil svoju nespokoj-
nosś s dodávkami. V piatok nemecký minis-
ter rozvoja oznaèil obchodovanie spoloènos-
ti so Zimbabwe ako „hrozné“ a spoloènosti 
poslal fax, aby s dodávkami prestala.

Spoloènosś tlaku nemeckej vlády ustúpila 
a oznámila, že svoje dodávky do Zimbabwe 
zastaví.

 ANTI MARKET
Ako dlho má trvaś dôchodok?

Medzi vekom dožitia a vekom odchodu do 
dôchodku by malo byś pod¾a poslankyne Ra-
dièovej aspoò pätnásś rokov.

V minulosti sa toto èíslo rovnalo nule a ¾udia 
sa snažili riešiś neuspokojivú ekonomickú 
situáciu seba a svojej rodiny, pokia¾ im sily 
staèili. Dnes, v èase, keï je ¾udstvo bohaté 
ako nikdy predtým, zaèínajú niektorí politici 
v snahe zapáèiś sa volièom bojovaś proti zvy-
šovaniu veku odchodu do dôchodku. Každé 
A má však oproti sebe zvyèajne aj B. V tomto 
prípade sú to náklady, o ktorých politici neho-
voria. Vieme, že budeme èeliś demografickej 
kríze. Nie je to hrozba, ale dopredu známy 
reálny fakt. Na dôchodok jedného dôchodcu 
budú za 40 rokov pracovaś nie traja ekono-
micky aktívni obèania ako dnes, ale jeden. 
Okrem seba a svojej rodiny budem teda ako 
pracujúci èlovek živiś aj jedného dôchodcu.

Iste, kto z nás by si nechcel jeseò svojho ži-
vota užívaś oslobodený od práce, vyživovaný 
prácou iných. Preèo potom nezvýšiś rozdiel 
medzi vekom dožitia a vekom odchodu do 
dôchodku na 30 rokov, prípadne na celý ži-

vot? Odpoveï je ve¾mi struèná – pretože na 
to nemáme.

Buy One Get One Free!

Prepad na americkom trhu nehnute¾ností 
pokraèuje a kupci sa h¾adajú naozaj śažko. 
Ilustruje to aj táto kuriózna reklama. Kúpte 
si dom, druhý dostanete zadarmo!

INESS je nezávislá nezisková organizácia, 
ktorá uskutoèòuje svoje aktivity vo ve¾kej 
miere vïaka podpore darcov. Ak sympatizu-
jete s aktivitami INESS a radi by ste finan-
ène prispeli k ich uskutoèòovaniu, môžete 
tak urobiś bankovým prevodom na úèet INE-
SS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. 
s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava). 
Do správy pre prijímate¾a uveïte „Dar“.

Každému darcovi by sme radi zasielali in-
formácie o našich aktivitách a o využití da-
rovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, 
aby ste nám Váš príspevok oznámili na ad-
rese iness@iness.sk

Srdeène Vám ïakujeme.

Posledný júnový týždeò prebehol druhý roè-
ník The Liberty English Camp, tentokrát v 
hoteli Piatrová vo Vrútkach. Šesśdòové vzde-
lávacie podujatie organizoval INESS - Inštitút 
ekonomických a spoloèenských štúdií v spo-
lupráci s americkým The Language of Liberty 
institute. 

Cie¾om kempu je formou prednášok a dis-
kusií umožniś úèastníkom jednak zlepšiś 
komunikaèné schopnosti v angliètine, ako aj 
rozšíriś znalosti o filozofických a morálnych 
aspektoch slobody. Podmienkou záujmu 
úèastníkov je pestré zloženie lektorov, orga-
nizátorom kempu sa oproti minulému roku 
podarilo rozšíriś ich poèet o ïalšie zaujímavé 
mená. Z Ve¾kej Británie prišli absolventi lon-
dýnskej a oxfordskej univerzity Nick Cowen a 
Ahmed Mehdi prednášaś o morálnych aspek-
toch filozofie slobody  a o vývoji poh¾adov na 
slobodu ako takú. Význam podnikate¾ského 
ducha pre rozvoj slobody, resp. o slobodnom 
obchode ako podmienke pre rozvoj pod-
nikania, bol predmetom diskusií s Jeffom 
Crawfordom, biznis konzultantom z Hawaii a 

Christianom Michelom, ktorý pôsobí v Švaj-
èiarsku a Londýne. Náh¾ad do tvorby pod-
nikate¾ského plánu, do základných predpo-
kladov pre úspešné podnikanie a rozvinutie 
podnikate¾ských nápadov, priblížil Andy Eys-
chen, momentálne žijúci v Malajzii, ktorého 
vlastné podnikate¾ské aktivity prebiehajú na 
troch kontinentoch. Veèerné diskusie oboha-
tili svojimi poznatkami Glenn Cripe a Stefan 
Metzeller obaja pôsobiaci ako IT konzultanti 
a Mary Lou Gutscher z Kanady, bývala maji-
te¾ka úspešnej marketingovej firmy. 

Zámerom organizátorov The Liberty English 
Campu je od zaèiatku zabezpeèiś, aby úèast-
níci èo najviac komunikovali v angliètine. Aj 
preto sa snažia rozšíriś pole úèastníkov o zá-
stupcov zo zahranièia. Tento rok sa na kemp 
prihlásilo 21 úèastníkov, okrem Slovenska z 
ïalších 5 krajín. Okrem študentov, ktorí pre-
vládali, boli medzi úèastníkmi už aj zamest-
naní, èi podnikajúci záujemcovia o zlepšenie 
anglických èi podnikate¾ských schopností. 

Úèastníci boli rozdelení do štyroch skupín a 
každý deò absolvovali štyri hodinové pred-

nášky. Veèerný program pozostával z mode-
rovaných diskusií, v ktorých prezentujúcimi 
aktérmi boli samotní úèastníci. Ako doplnko-
vý program boli premietané dokumentárne 
filmy zamerané na rôzne situácie, v ktorých 
obmedzovanie osobnej a podnikate¾skej slo-
body nevedie k zvyšovaniu spoloèenského 
blahobytu ale práve naopak. Z hodnotenia 
samotných úèastníkov vyplýva, že ich oèa-
kávania boli viac než naplnené. Viacerí vy-
jadrili záujem vrátiś sa aj budúci rok, prièom 
by ocenili ešte väèší dôraz na rozvoj podni-
kate¾ských schopností, ale aj na simuláciu 
aplikácie trhových riešení v dnes vládami 
regulovaných oblastiach verejných služieb. 

Podujatie by nebolo možné zorganizovaś bez 
podpory našich partnerov. Ponúknuś výhod-
nú cenu, akceptovate¾nú pre študentov, bolo 
možné len vïaka podpore Tatrabanky a.s., 
Ve¾vyslanectvu Spojených štátov amerických 
a firme Cronica s.r.o. Vïaka nim sa opäś po-
darilo usporiadaś intelektuálne stimulujúce 
podujatie, akých je na Slovensku stále ako 
šafranu.

The Liberty English Camp, Vrútky 2008
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