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So zlepšovaním epidemiologickej situácie 
sa otvára nielen ekonomika, ale aj aktuálny 
štátny rozpočet a šuflíky na ministerských 
stoloch, ktoré skrývali najrôznejšie 
„reformné“ nápady.
Napríklad dokument (pravdepodobne 
len jedna z viacerých pracovných verzií) 
uniknutý z Ministerstva financií s návrhom 
na zvýšenie sadzby DPH o štvrtinu a ktorý 
tiež popisoval zmeny v daňovo odvodovom 
mixe. V tomto návrhu bol len jeden 
dobrý návrh. Zrušenie účtovníckej 
hrubej mzdy zamestnancov. Inak tam 
bolo zlé takmer všetko, preto sme naň 
preventívne reagovali tlačovou správou 
nazvanou Kladivo na ekonomickú 
aktivitu, kde sme uniknutý návrh 
reformy s pracovným názvom Veľký tresk 
premenovali na Veľký trest. Jej znenie 
nájdete  hneď za obsahom na strane 3.
Samostatnou kapitolou „Veľkého 
trestu“ bol návrh na zvýšenie daňovo-
odvodového zaťaženia pre živnostníkov, 
v oživšom ťažení za „zrovnoprávnenie“ 
daňovo-odvodového zaťaženia SZČO 
so zamestnancami. Na Slovensku 
máme zjavne úplne odlišný postoj 
k podnikaniu než napr. v susednom Česku, 
kde sú živnostníci niečím ako „chráneným“ 
druhom. V mene zrovnoprávnenia 
živnostníkov so zamestnancami sa 
už toho popísalo za posledné roky 
skutočne veľa, a pritom zjavne 
stále málo, pretože legislatívci 
nechápu obrovský rozdiel medzi 
povolaním zamestnanec a povolaním 
živnostník-podnikateľ. Preto sme 
napísali krátku štvorstranovú publikáciu, 
kde všetky fundamentálne rozdiely medzi 
týmito právnymi formami vymenúvame. 
Zhrnutie nájdete na strane 9 tohto Market 
Finesse. Okrem iného píšeme, že na 
Slovensku nemáme problém nízko 
zdaňovaných živnostníkov (naopak, 
dane by sa im mali ďalej znižovať minimálne 
na úroveň susedných krajín), ale vysoko 
zdaňovaných zamestnancov. Nie je 
tiež pravdou, že verejné financie nové 
dane „potrebujú“. Nové dane potrebujú 
len politici s ambíciami míňať viac. Len 
medzi rokmi 2012 a 2019 vyzbierala verejná 
správa o takmer 60 percent viac, pričom 
priemerná mzda vzrástla „len“ o 35 percent, 

a inflácia len o sedem. Vláda by mala počas 
pandémie a po nej pri miernom výpadku 
príjmov v prvom rade hľadať úspory 
vo vlastnej špajzi. A my naopak vidíme 
nové grandiózne sľuby na výdavkovej 
strane verejných financií a navýšenie 
rekordného deficitu štátneho rozpočtu 
o ďalších 3700 miliónov eur. Jediným 
šťastím vlády je, že vďaka odloženiu 
kapitálových výdavkov a nižších výdavkov 
obcí deficit verejnej správy vzrastie oproti 
rozpočtu o pol miliardy eur. Zárez dlhovej 
sekery súčasnej vlády bude najhlbší 
od vzniku samostatného Slovenska.  
A to som na tomto mieste pred mesiacom 
písal, že expremiér a nový minister financií 
možno nájde odvahu na zavedenie tzv. 
estónskej dane a ďalšie znižovanie sadzby 
firemnej dane, ktorá je u nás najvyššia 
spomedzi všetkých susedných krajín. 
Vidíme, že všetko, čo sa na ministerstve 
financií deje, ide presne opačným smerom, 
než by bolo pre zotavenie hospodárstva 
po pandémii potrebné. 
O tom, čo je potrebné, sme v piatok minulý 
týždeň diskutovali na medzinárodnej 
konferencii Free Market Roadshow 
s titulom Pandemické poučenia, ktorú 
každoročné INESS organizuje s viedenským 
Austrian Economics Center. Práve úloha 
podnikateľského objavovania, adaptácie 
na nové podmienky, a absencia nových 
regulácií a štátnych zásahov boli rečníkmi 
z Ameriky, Česka a Slovenska považované 
za kľúčové faktory pri ekonomickom 
oživovaní po pandémii. Záznam konferencie 
si môžete pozrieť na tomto linku.
INESS sa opäť aj tento rok podieľal na 
príprave medzinárodného Indexu 
opatrovateľského štátu, ktorý 
zastrešuje think tankový network 
EPICENTER v Bruseli. Sklon štátov 
k „zaručičkuvedeniu“ svojich občanov 
mapuje rebríček indexu, ktorý je zostavený 
podľa toho, ako jednotlivé krajiny 
Európskej únie reguláciami obmedzujú 
jedenie, pitie či fajčenie. O umiestnení 
Slovenska ako aj trendoch v tejto oblasti 
sa dočítate na strane 5.
Prajem vám inšpiratívne čítanie!

Richard Ďurana

„Najväčší problém regulácií 
je ten, že väčšina z nich 
nebola nikdy potrebná.“

                                           Iain Murray

www.iness.sk/podporte

https://www.twitter.com/viliamkalinak
http://www.facebook.com/iness.slovakia
http://www.facebook.com/iness.slovakia
http://www.youtube.com/instituteiness
http://www.youtube.com/instituteINESS/
http://www.youtube.com/instituteiness
https://www.facebook.com/iness.slovakia
http://www.twitter.com/inessinstitute
http://www.instagram.com/iness.slovakia
http://www.twitter.com/inessinstitute
http://www.facebook.com/iness.slovakia
http://www.instagram.com/iness.slovakia
http://www.youtube.com/instituteINESS/
https://youtu.be/4S8t9FxhAWs
http://www.iness.sk/podporte-nas


2

m
áj

  2
02

1

Kladivo na ekonomickú aktivitu 3

Nie potenciál človeka, ale potenciál ľudstva 3

Čo znamená Plán obnovy bez pozemkových úprav? 4

Vyrieši to komisia 5

Opatrovateľka s menom štát 5

Chorý dlh 6

Hodnota pre rodinu za peniaze 7

Kto nemocniciam nakúpi robotov 8

Bez dohľadu 8

Nové publikácie 9
 INT  2/2021:  Živnostník vs zamestnanec 9

Podujatia 10
 Free Market Road Show 2021: Pandemické poučenia 10

 INESS publikácie 11

 INESS knihy 11

Obsah



3

Kladivo na ekonomickú aktivitu
INESS

Zverejnený návrh daňovej reformy obsahuje v názve chybu. 
Reforma nebude znamenať „Veľký tresk“, ale „Veľký trest“ 
pre produktívnu časť populácie.

Zásadným nedostatkom návrhu je, že cenou za vyššie dávky 
pre každú rodinu bez ohľadu na jej príjem, má byť vyššie 
zdanenie ekonomickej aktivity. Pod pláštikom daňovej 
transparentnosti a zdanlivej férovosti dôjde k obmedzeniu 
podnikateľskej aktivity. Nižšia ekonomická aktivita znamená 
nižší hospodársky rast, menej investícií, nižšiu tvorbu 
pracovných miest, pomalší rast miezd.

Vyrovnávanie zdanenia zamestnaneckých, podnikateľských 
či kapitálových príjmov obmedzí investičnú aktivitu. 
Tieto príjmy nie sú identické, sú spojené s rozdielnym rizikom, 
plnia iný účel. Zásadné rozdiely v ich zdaňovaní sú žiadúce 
a správne. Tento návrh znamená, že z výnosov našich 
úspor v druhom pilieri by sme mali platiť odvody do prvého 
dôchodkového piliera.

Podľa návrhu by mala čistá priemerná mzda zamestnanca 
klesnúť. Až poskytnutie sociálnej dávky dorovnáva 
príjem na dnešnú úroveň. Návrh, v ktorom sa aj príjmovo 
zabezpečený občan bezdôvodne stáva klientom sociálneho 
systému, súčasný stav nezlepšuje, ale zhoršuje. Aby nebolo 
málo, nižší príjem má byť zaťažený vyššou DPH. Miesto toho, 
aby štát hľadal spôsob, ako pomôcť ľuďom zo sociálneho 
systému vyrásť a postaviť sa na vlastné nohy, vťahuje do neho 
celú strednú vrstvu. Význam vlastnými rukami zarobenej 
mzdy sa zníži a dôležitosť dávok na prežitie zvýši.

Minister financií zavádza v hodnotení nárastu rodinnej politiky. 
Za posledných 10 rokov priemerná materská vzrástla o 140 %, 
pričom priemerná mzda vzrástla len o 54 %. Doba poberania 
materskej sa predĺžila z 28 na 34 týždňov a poberať 
ju môžu už aj muži. Daňový bonus vzrástol pri deťoch 
do 6 rokov o 100 %. Rodičovský príspevok vzrástol z 25 % 
priemernej mzdy v 2010 na 34 % v 2021. K tomu pribudla 
tiež neadresná tehotenská. Rodina s dvomi deťmi a s rodičmi 
s priemernou mzdou získa počas prvých 5 rokov rodičovstva 
na dávkach a daňových úľavách 50 000 eur (10 000 eur ročne). 
I napriek masívnemu nárastu výdavkov na rodinnú politiku, 
pre osamelé matky, či segregované komunity, sa zmenilo 
málo. Na špecifické problémy však treba špecifické riešenia.

Slovenská rodinná politika nepotrebuje  megalomanské 
navyšovanie rodinných prídavkov pre všetkých, 
ale zavedenie ich adresnosti. Dnes ich v malej 
výške poskytujeme všetkým, skutočná reforma 
znamená poskytovať viac prostriedkov rodinám, 
ktoré to skutočne potrebujú.

Riziko predloženého návrhu vidíme aj v zavedení jediného 
sociálneho odvodu. Tento návrh až príliš pripomína niekdajšie 
plány IFP pri MF SR, ktoré predpokladali jednu štátnu zdravotnú 
poisťovňu financovanú zo štátneho rozpočtu. Obmedzenie 
konkurencie zdravotných poisťovní by veľmi pravdepodobne 
viedlo k zhoršeniu kvality zdravotníckych služieb.

Jediným pozitívom tejto reformy je návrh na zrušenie 
polohrubej mzdy a zavedenie skutočnej hrubej mzdy 
(superhrubej mzdy).

Navrhovaná daňovo-odvodová reforma obsahuje 
množstvo negatív a nedostatkov. Pevne veríme, 
že sa ju podarí vo verejnej diskusii od základov 
prepracovať tak, aby neutlmovala ekonomickú 
aktivitu, nezvyšovala plytvanie s verejnými zdrojmi 
a zadlženie Slovenska, a zároveň adresne pomohla 
sociálne odkázaným skupinám.

iness.sk, 6.5. 2021

Nie potenciál človeka, 
ale potenciál ľudstva
Martin Vlachynský 

Pred pár dňami bežal v televízii jeden z tých filmov, v ktorých 
hrdina získa superschopnosti odomknutím skrytého 
potenciálu svojho mozgu. Poznáte to, také to „človek využíva 
len XY percent svojich neurónov“ a správne mierená injekcia 
či tabletka dokážu zobudiť ten zvyšok.

Chápem, že pre Hollywood má väčší potenciál hrdina-
jednotlivec, zachraňujúci svet. No kým neuroveda nám hovorí, 
že takéto niečo asi možné nie je, ekonómia nám ponúka 
podobný, no oveľa reálnejší zázrak. Nespočíva v odmoknutí 
potenciálu mozgu jednotlivca, ale v odomknutí produktívneho 
potenciálu ľudstva.

https://iness.sk/sk/polohruba-mzda-vytvara-danovo-odvodovy-gulas


4

m
áj

  2
02

1

Spravme si také mentálne cvičenie. Predstavte si, že by 
všetky krajiny na svete dosahovali ekonomickú produkciu 
na obyvateľa niekde na úrovni Nemecka, Švajčiarska alebo 
Spojených štátov amerických. Mozambik by bol ako Švédsko, 
Laos ako Singapur, Bolívia ako Kanada. Michalovce 
by susedili nie s chudobným Užhorodom, ale s ukrajinskou 
verziou Bernu. Indonézia by súťažila s USA v letectve, 
Nigéria s Nemeckom vo vývoji liekov a Kišinev by bol svetovým 
centrom pre nanoimplantáty. Život v tomto alternatívnom 
svete by bol bohatší, dlhší a bezpečnejší.

Sci-fi? Takáto predstava nemá nerealistické základy. 
Biologická podstata členov rôznych národov ohľadom 
schopnosti prosperovať je rovnaká. Praktickým dôkazom 
sú USA, ktoré sa vo svojej prosperite nemôžu odvolávať 
na rasu, ani náboženstvo. Chýba však tá injekcia, ktorá by 
zablokovaný  potenciál  odomkla.

Na rozdiel od hollywoodskeho filmu ale netreba svetielkujúcu 
kvapalinu od šialeného vynálezcu. Ten zázračný liek 
je známy minimálne od roku 1776, kedy Adam Smith napísal 
Bohatstvo národov. Iste, o detailoch sa dá hádať do krvi 
(inak by nevznikol košatý strom rôznych ekonomických teórií), 
no základný popis ingrediencií ostáva rovnaký. Jeho obsahom 
je slobodné a nerušené objavovanie príležitostí ku uspokojeniu 
ľudských potrieb, vytváraných kombináciou rôznych vstupov 
a ich vzájomnou výmenou medzi ľuďmi. Tento proces 
je rušený priamym násilím, ale aj zákazmi, príkazmi či niečím 
čo by sme nazvali „tabu“. Teda démonizovaním obchodu, 
podnikania či zisku.

Od Ameriky či Británie 19. storočia, cez povojnové Nemecko, 
až po čínske reformy 80. rokov, krajiny tým viac odomknú 
svoj potenciál, čím viac sa otvoria dovnútra aj navonok. 
Nanešťastie, v poslednej dobe vidíme čoraz viac falošnej 
medicíny. Démonizuje sa podnikanie, obchod, či samotná 
výroba. Základné stavebné kamene pokroku sa strácajú 
pod nánosmi prázdnych hesiel o „novom“ lepšom recepte, 
než je slobodný obchod a podnikanie. Superschopnosti tým 
nezískame, práve naopak...

HN, 24.5. 2021

Čo znamená Plán obnovy 
bez pozemkových úprav?
Monika Budzák

Uplynulý týždeň hrozilo, že Plán obnovy na nás vypadne aj z 
chladničky. Bol všade. O prekvapenie sa však postarala informácia, 
že z oblasti pôdohospodárstva sa do slovenského návrhu 
nedostali žiadne opatrenia. Kým ešte prednedávnom tam nádejne 
svietili pozemkové úpravy, vo finálnom dokumente nie sú.

Dedičstvo minulosti zanechalo na Slovensku extrémne 
rozdrobené parcely nepraktického „slížovitého“ tvaru. Ich 
scelenie a funkčnejšie usporiadanie je možné pomocou 
pozemkových úprav. Nemenej dôležitou úlohou komplexných 
pozemkových úprav je navrhnutie ekologických opatrení, 
ktoré dokážu zabrániť erózii pôdy, prílišnému suchu či naopak 
povodniam. Teda činnostiam, ktoré pomáhajú zachovávať 

ekologickú stabilitu územia a ktoré by mali byť v súlade 
s cieľom “zelenej obnovy“. Pozemkové úpravy teda prinášajú 
nepochybne benefity pre farmárov, samosprávy aj bežných 
vlastníkov. Napríklad pri lepšom tvare pozemkov dokážu farmári 
šetriť pohonné hmoty, čas a aj emisie CO2. V modelovom 
území vo Fínsku tak vypočítali úsporu 13 % na emisiách CO2, 
v Nemecku zas identifikovali zníženie variabilných nákladov 
na kosenie o 18 %. Tieto a mnohé ďalšie benefity pozemkových 
úprav sme spísali v štúdii z roku 2019.

O to paradoxnejšie pôsobí, že do Plánu obnovy sa dostala 
napríklad výstavba cyklotrás. Z médií poznáme prípady, 
kedy cyklotrasy vznikli na nevysporiadaných poliach a niektorí 
majitelia dokonca ohradili svoje vlastníctvo tak, že cyklotrasy 
boli nepoužiteľné. Bez riadnej pozemkovej reformy je rozsiahle 
budovanie cyklotrás nereálne, tento paradox však vláde 
v Pláne obnovy uniká. Podobne nelogicky pôsobí aj nedávne 
vyjadrenie ministerstva, ktoré chce dať prednosť budovaniu 
zelených krajinných prvkov pred sceľovaním pozemkov. 
Efektívne budovanie spoločných zariadení bude vyžadovať 
aj  transparentné  vlastnícke  vzťahy.

To, že sa na pozemkové úpravy v Pláne obnovy priestor 
nenašiel, hoci ide o reformu, ktorá by spĺňala požiadavky EÚ, 
má skôr symbolický význam. Financie na ne je totiž možné 
vyhradiť aj inde. Dnes však stále nevieme, či pozemkové úpravy 
neostanú prioritou len na papieri. Je síce dobrou správou, 
že by sa na tento účel mali výraznejšie prostriedky vyčleniť 
v Programe rozvoja vidieka, no ich podpora by mala byť 
nadrezortná a nielen otázkou jedného volebného obdobia. 
Ešte bývalé vedenie ministerstva vyrátalo, že ročne stačí 
vyhradiť 30 miliónov eur, ktoré by umožnili, že všetky 
zvyšné katastrálne územia by sa vysporiadali do 30 rokov. 
Ide o sumu, ktorá je porovnateľná s ročnou podporou v rámci 
tzv. Zelenej nafty, proporčne k rozpočtu teda nič mimoriadne. 
Už keď bol plán pre pozemkové úpravy v roku 2019 
prezentovaný, tak sa ozývala kritika, že to bude trvať pridlho. 
Vynechanie z Plánu obnovy aj napriek politickým vyhláseniam 
naznačuje, že  sceľovanie môže  trvať  ešte  dlhšie.

Plán obnovy poodhalil politické priority a potvrdil nekonzistentnosť 
vládnych cieľov. Hoci je tento dokument veľkolepo predávaný 
voličom, mnohé opatrenia sú jednorazové investície, nie reformy. 
Preto možno ani nie je prekvapením, že pozemkové vlastníctvo, 
v ktorom roky chýbala odvaha reformovať, bolo z Plánu obnovy 
vynechané. Hovorí sa, že krízy prinášajú priestor pre reflexiu. 
Európske miliardy obdobie sucha neveštia a na reflexiu si asi 
budeme musieť ešte počkať.

AGROBIZNIS, 18.5. 2021

https://iness.sk/sites/default/files/documents/ipn_pozemkove_upravy_sanca_na_skutocnu_reformu.pdf
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173998-cyklotrasy-brzdi-neporiadok-v-pozemkoch/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/micovsky-od-ochranarov-prebral-peticiu-za-zelensie-polnohospodarstvo/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/micovsky-od-ochranarov-prebral-peticiu-za-zelensie-polnohospodarstvo/
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Vyrieši to komisia
Martin Vlachynský

Šieste pokračovanie príbehu o oddlžovaní slovenských 
nemocníc dospelo do ďalšej. Prichádza už dávnejšie ohlásené 
zriadenie komisie, ktorá bude rozhodovať o výdavkoch 
v prakticky celom sektore. Vraj zdravotné poisťovne 
nemocniciam málo platia, tak ich donútime platiť viac. 
Keďže najväčšia poisťovňa sa takisto minulý rok zachraňovala 
200 miliónmi eur zo štátneho rozpočtu, problém bude 
očividne zložitejší.

Suma oddlžovaní v dnešných cenách presiahla hodnotu 
3 miliárd eur. Prečo sa (hlavne) štátne nemocnice budú 
už po 6. krát oddlžovať? A prečo to neskončí? Najskôr 
sa pozrime na povrch. Nemocnice nie sú ako príspevkové 
organizácie motivované k efektívnemu finančnému riadeniu, 
veď donedávna nemali ani zjednotené účtovné výkazníctvo. 
Ako každý štátny podnik, majú ťažkopádne verejné 
obstarávanie. Ani to však nezabráni, aby neboli kauzy 
a kauzičky. Nemocnice nevyužívajú sieťový efekt, Úrad pre 
riadenie podriadených organizácií je historickým fiaskom. 
Manažment nemocníc je nominovaný politicky, o jeho zotrvaní 
rozhodujú voľby a nie výsledky. Nemocnice prakticky nemajú 
svoj kapitál, nemôžu rozhodovať o väčších investíciách 
než je nákup toaletného papiera a niekedy ani o tom nie. 
Dlhodobé plánovanie funguje len na papieri. Nemocnice 
nemanažujú dopyt po svojich službách. V inštitúciách 
prebiehajú boje medzi rôznymi klikami a klanmi, čo negatívne 
vplýva na hospodárenie, pacienta aj zamestnancov. 
A  tak  ďalej  a  ďalej.

Tieto ľahko pozorovateľné problémy „na povrchu“ si všíma 
kde kto. Navrhujú sa na ne partikulárne nefunkčné riešenia, 
ako napríklad spomínaný Úrad pre riadenie, exekučné 
amnestie, nekonečné výmeny manažmentu, haldy 
ozdravných plánov, či aktuálne komisiu. Existuje takéto 
niečo v IT priemysle? Existuje Komisia pre automotive, 
určujúca podiel výdavkov pre motorárne a karosárne? 
Klasickým argumentom je, že zdravotníctve je „iné“, 
„zdravie nie je tovar“ a podobné prázdne floskuly. 
Prichádza tu k pomýleniu dvoch skutočností. Áno, štátny 
aparát si vo väčšine sveta prisvojil právomoc rozhodovať 
o smerovaní inštitucionalizovaného verejného zdravotníctva. 
No kým ciele ako cenová a priestorová dostupnosť, 
formalizovaná kvalita, čo solidárne zdieľanie nákladov sú 
univerzálne,  prostriedky  na  ich  dosiahnutie  nie.

Práve nasadenie radikálne iných nástrojov bola pointa 
reformy v roku 2004. Zdravotný systém sa mal oprostiť 
od politického mikromanažmentu, ktorý ho priviedol 
na hranu kolapsu (pripomínam, že na prelome tisícročí 
bolo zdravotníctvo už v stave, kedy nie nemocnice, ale rovno 
zdravotné poisťovne neplatili svoje záväzky). Štátom určené 
ciele v zdravotníctve mali byť dosiahnuté nie direktívne, 
ale interakciou poisťovní, poskytovateľov a dohľadu. 
Zmluvná sloboda medzi poisťovňou a poskytovateľom 
bola a je v tomto kľúčovým nástrojom. Prečo sme teda 
neustále v kolobehu oddlžovaní?

Pretože sa nedokončil nárok, autonómia nemocníc 
a cieľovanie celkových nákladov v systéme. Nárok, ktorý 
hovorí o tom, aká má byť dostupnosť lôžkových zariadení 
pre poistencov. Miesto toho vznikla pevná a koncová sieť, 
ktorá celý systém zabetónovala a ani neexistujúca 
stratifikácia s tým nepohla. Autonómia, ktorá nemocniciam 
umožní reagovať na meniaci sa trh tým, že budú rozhodovať 
o personálnych otázkach (vrátane platových), o investíciách, 
spájaní a využívaní synergií, ale aj o zatváraní. Cieľovanie 
celkových nákladov v systéme znamená, že sa politici 
a úradníci nebudú hrať na centrálnych plánovačov. 
Pod názvom „programové rozpočtovanie“ vznikli kilá 
úhľadných tabuliek o tom, koľko eur má ísť tam a onam. 
Tabuliek, ktoré sa nenaplnili, lebo sú v rozpore s logikou 
systému so zabudovanou kontraktačnou slobodou. 
A častokrát aj v rozpore s politickými záujmami. Miesto toho, 
aby sa cieľovali celkové náklady systému, cieľujú sa 
náklady jeho častí. Ak nemocnica minula 100 miliónov eur, 
má sväté právo 100 miliónov eur aj dostať!

Ani demokratický výber deviatich statočných do komisie 
nenahradí nedostatok informácií, ktorému budú 
neustále čeliť. Dosiahne sa len to, že sa oslabia aj tie 
existujúce vetché tlaky na efektívnosť. Keďže ambulant, 
alebo farma si „svoje“ peniaze zobrať nedajú, navýšením 
platieb nemocniciam sa finančná diera len presunie 
o poschodie vyššie, na poisťovne. Nevadí, aj ich zachraňovanie 
sme si už vyskúšali.

Zdravotnícke noviny, 20.5. 2021

Opatrovateľka 
s menom štát
Radovan Ďurana

Index opatrovateľského štátu je rebríček krajín Európskej 
únie zostavený podľa toho, ako reguláciami obmedzujú 
jedenie, pitie, či fajčenie. Index mapuje sklon štátov 
k starostlivosti o občana (paternalizmu) od roku 2016. 
Rebríček zostavuje každé dva roky iniciatíva EPICENTER 
network, ktorá združuje viaceré európske think-tanky. 
INESS pri zostavovaní rebríčka poskytuje relevantné 
informácie o Slovensku. Vyššia pozícia v rebríčku znamená 
viac paternalizmu, a teda menej slobody pre výrobcov, 
predajcov a predovšetkým spotrebiteľov.

Na prvom mieste sa v rebríčku umiestnilo Nórsko. Táto krajina 
v najvyššej miere reguluje a zdaňuje životný štýl svojich občanov.

http://nannystateindex.org/wp-content/uploads/2019/05/IEA_Nanny_state_index_2019_web.pdf
http://www.epicenternetwork.eu/
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Skutočnosť, že Nórsko výrazne zdaňuje alkohol, ktorý si 
v obchode po 20:00 cez týždeň nekúpite, a v sobotu len 
do 18:00, je pomerne známa. Väčšina ale asi nevie, že Nóri 
zdaňujú čokoládu a sladkosti už od roku 1922. V roku 2018 
si vyskúšali medziročné zvýšenie dane z cukru o 83 % 
(4,7 USD na kilo čokolády) s cieľom posliniť príjmy štátneho 
rozpočtu. Tento rok, pod vplyvom rastúcich cezhraničných 
nákupov radšej znížili daň na štvrtinu. Nórsko sa zapísalo 
do histórie ešte jedným netradičným zákazom správania. 
Od roku 1978 do roku 1990 tam bol zakázaný predaj 
skateboardov,  vraj  z  bezpečnostných  dôvodov.

Slovensko sa umiestnilo na 24. priečke spomedzi 30 krajín. 
Oproti minulému vydaniu indexu, keď sa umiestnilo na 
26. mieste, si mierne pohoršilo, no stále patrí do skupiny 
krajín, ktoré menej zasahujú do spotreby občanov. 
Hlavným dôvodom bolo zvýšenie dane z cigariet a pomerne 
prekvapujúce výrazné zvýšenie zdanenia zahrievaného 
tabaku.

Slovensko patrí medzi posledných 7 krajín, ktoré ponechávajú 
producentom a spotrebiteľom voľnosť v spotrebe, reklame 
a distribúcii nápojov a potravín. Naopak, najprísnejšie 
zaťažuje daňami „lakocinky“ Maďarsko.

Anglický  originál  štúdie  je  dostupný na tomto linku.

INESS v roku 2019 vydal publikáciu, ktorá sumarizuje 
metodiku a výsledky tohto indexu, nájdete ju na tomto linku. 
Cieľom tohto textu nie je podporovať zdraviu škodlivé 
správanie, ale skôr poukázať na skutočnosť, že nahrádzanie 
zodpovednosti občana za svoj zdravotný stav štátnym 
paternalizmom má svoje náklady a nemusí byť optimálnym 
riešením. Český preklad aktuálnej verzie Indexu z pera 
Liberálního institutu obsahuje poradie štátov v jednotlivých 
kategóriách – nájdete ju v tomto pdf. Okrem iného 
sa  v  nej  dočítate:

„Pokud aktivisté „veřejného zdraví“ uznávají, že jejich 
politika vede ke zmíněným škodám, argumentují, že 
výhody převažují – že důsledky ospravedlňují prostředky. 
Avšak existuje málo důkazů, že si země s paternalističtější 
politikou užívají lepšího zdraví nebo delší životy. 
Jak ukazuje Graf 1, neexistuje žádná korelace mezi Indexem 
pečovatelského  státu  a  střední  délkou  dožití.“

Krátke  sumarizačné  video v slovenčine nájdete tu.

iness.sk, 21.5. 2021

Chorý dlh
Martin Vlachynský

„Dlh“ evokuje riziko, bremeno, exekútorov a bankrot. 
V trhovej ekonomike má však dlh významnú úlohu. 
Je to jeden z nástrojov, ako spojiť roztrúsený kapitál a vytvoriť 
viac hodnoty, z ktorej sa následne dlh splatí. Ak investícia 
nevytvorí dostatočnú hodnotu, dlh nesplatí a zbankrotuje. 
No keď nie sú úrokové miery príliš pokrivené centrálnou 
bankou, suma úspešných projektov prevyšuje tie neúspešné 
a ekonomika rastie. To je zdravý dlh.

Existuje aj chorý dlh. Zdroje získané pomocou chorého dlhu 
sa ani nepokúšajú priniesť zvýšenú hodnotu v budúcnosti. 
Nie sú naviazané na žiadne investície, ani podnikateľské plány. 
Chorý dlh slúži len na udržanie pri živote, bez nádeje na zmenu. 
Stretáme ho v systémoch, kde si príjmy a výdavky žijú svojím 
nezávislým životom, typicky vo verejnom sektore.

Pekným príkladom je dlh v slovenskom zdravotníctve. 
Z čerstvého vládneho materiálu vyplýva, že dlh v zdravotníctve 
na konci minulého roka dosiahol 666,63 milióna eur. 
Väčšina z neho sa ukrýva v nemocniciach, a to hlavne 
v štátnych. Bude to znamenať už 7. oddlžovanie a historické 
náklady oddlžovania prekročia 3 miliardy eur. Systém nedokáže 
sám generovať ani dostatočnú hodnotu na jeho splatenie, 
nieto ešte na ďalšie investície v budúcnosti. Je tomu tak preto, 
lebo je úplne roztrhnutý vzťah služba-zákazník. Výdavky 
v systéme si žijú svojím životom a príjmy svojím, úplne 
nezávislým životom. Tieto dva svety sa stretnú len raz ročne, 
keď politici zostavujú rozpočet.

Financie v zdravotníctve sú vlastne verejné financie v malom. 
Na jednej strane sú politické sľuby voličom a záujmovým 
skupinám (služby a produkty zadarmo, automatický rast miezd, 
politicky určená sieť poskytovateľov, exekučná amnestia...). 
Na strane druhej je realita odvodových príjmov, ktoré 
sa odvíjajú od výkonnosti ekonomiky a sľuby politikov ich 
nezaujímajú. Keďže zdravotníctvo je vnímané voličmi veľmi 
citlivo, tak tomu zodpovedá aj miera politických sľubov 
a tým pádom aj generovanie obrovského deficitu v systéme.

Chorý dlh sa stane zdravým, keď existuje finančné 
prepojenie medzi zákazníkom a službou. To znamená miesto 
nekonečného oddlžovania prejsť z rozpočtového systému 
na systém (nominálneho a dotovaného) poistného, 
zadefinovanie produktu („nárok“) a pôsobenie konkurencie 

https://www.confectionerynews.com/Article/2018/01/16/Northern-lights-out-Chocolate-sees-big-sugar-tax-hike-in-Norway
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/excise-duties/about-the-excise-duties/sugar/
https://iness.sk/sk/dane-za-kazdu-cenu
http://nannystateindex.org/
http://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2019/index_opatrovatelskeho_statu.pdf
https://libinst.cz/wp-content/uploads/2021/05/IEA_Nannystate_2021_final-cz.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bOw9-kIrAQg
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(bez exekučných amnestií a oddlžovaní pre vyvolených), 
ktorá pomáha potláčať do úzadia menej efektívne subjekty 
a  nahrádzať  ich  efektívnejšími.

HN, 10.5. 2021

Hodnota pre rodinu 
za peniaze
Róbert Chovanculiak

Rodinná politika sa stala stredobodom pozornosti všetkých. 
Je však nešťastné, že sa rieši len jeden jej aspekt: vyberanie 
peňazí z jedného vrecka a ich strkanie do druhého. Pritom 
existuje minimálne jedna verejná politika, ktorá by výrazne 
pomohla pracujúcim rodičom a zároveň by nestála ani 
zďaleka tak veľa. Tou zázračnou politikou nie je žiadny nový 
sociálny program, ale skôr náprava zlyhania samotného štátu. 
Konkrétne ide o zlepšenie služieb materských škôl a jaslí.

S týmto službami máme dlhodobo problém. Na Slovensku 
navštevuje škôlky a jasle relatívne nízky podiel malých detí 
v porovnaní so zahraničím. A tu sa nerozprávame len o deťoch 
od 3-5 rokov. Ale aj o tých úplne najmenších. Do dvoch rokov 
veku navštevuje jasle na Slovensku len 5,4 % detí, pričom 
priemer OECD je 33 % a v severských krajinách okolo 50 %.

Dôvody tohto javu sú dva – na strane dopytu a ponuky. 
Na dopytovej strane je to extrémne dlhá materská 
a rodičovská dovolenka. Tu patríme medzi lídrov v rámci OECD. 
Sme na druhom mieste za Estónskom. Čas strávený s dieťaťom 
je pre mnohých (nie všetkých) nenahraditeľný, dobu podpory 
tak využívajú čo najdlhšie. Ak sa to spojí s následným druhým 
dieťaťom, často vzniká 5-ročné obdobie bez potreby ďalších 
služieb. Rodič dostáva dávku v hodnote polovice čistej 
mediánovej mzdy, čo v prípade pracujúceho druhého rodiča 
postačuje. Táto štedrá rodinná politika logicky brzdí dopyt 
po škôlkach a jasliach.

Na druhej stane sa ale ani zmrzačený dopyt často nestretne 
s ponukou. Na Slovensku každý rok evidujeme viac ako 
11-tisíc detí, ktoré rodičia chceli poslať do škôlky, ale nenašlo 
sa pre ne miesto. Aj keď ide o regionálny problém, nie plošný, 
týkajúci sa predovšetkým bohatších okresov.

Vláda si tento problém všimla, ale uchopila ho zo zlého konca. 
V rámci Plánu obnovy sa rozhodla vyčleniť desiatky 

miliónov eur na budovanie kapacít predškolských zariadení. 
Avšak chýbajúce kapacity nie sú ten skutočný problém, 
len jeho prejav. Skúste sa zamyslieť nad tým, prečo pre päťročné 
deti chýbajú voľné miesta, ale keď dieťa dosiahne šesť rokov, 
tak je odrazu kapacity až príliš? Inými slovami, prečo chýbajú 
škôlky, ale škôl je habadej?

Odpoveď je spôsob financovania. Veľkou decentralizáciou 
pred skoro dvoma dekádami vznikli na obecnej úrovni dva typy 
služieb. Tzv. prenesené a originálne kompetencie. Do tej prvej 
spadajú základné školy. Aj keď ich zriaďuje obec, financuje ich 
normatívnym príspevkom na hlavu ministerstvo. Teda dieťa 
svojím výberom školy rozhodne o tom, kam potečú peniaze. 
A kde je dopyt, tam vznikne aj požadovaná ponuka.

Pri druhých, originálnych kompetenciách, do ktorých spadajú 
aj materské škôlky, je to však inak. Tie financuje priamo obec 
zo svojich podielových daní. To znamená, že v obecnom 
rozpočte platenie mzdy vychovávateľky v škôlke priamo súperí 
s posekaním trávy, vybudovaním kanalizácie a opravou miestnej 
cesty. Nečudo, že škôlky často prehrávajú. A prehrávajú ešte 
častejšie, keď ich má zriaďovať nejaký súkromný zriaďovateľ. 
V tom prípade obec ešte navyše zvažuje, či povolí a bude 
financovať  konkurenta  obecnej  škôlke.

Tieto finančné dôvody je potrebné ešte spojiť s rozsiahlou 
regulačnou záťažou škôlok a jaslí. So šialenými požiadavkami 
na ich vybavenie a usporiadanie ako napríklad prikázaná 
plocha pieskoviska na 1 dieťa, uhol medzi tabuľou a lavicou 
alebo vzdialenosť vešiakov od podlahy. S personálnymi 
a kvalifikačnými požiadavkami, kedy napríklad opatrovateľka 
v jasliach musí mať pedagogické minimum alebo absolvovať 
220 hodín akreditovaného kurzu. A na jedného zamestnanca 
v jasliach môže byť maximálne päť detí, pričom minimálne 
75 % zamestnancov musí byť odborných zamestnancov.

Takže čo by spravila vláda, ktorá chce nájsť najlepšiu hodnotu 
pomoci rodinám s deťmi za minimálne peniaze? V prvom rade 
zmení spôsob financovania. A to tak, že peniaze prestanú 
tiecť cez rozpočty obcí, prestaneme financovať budovy a platy, 
ale priamo potreby malých detí. Dnes ide na každé dieťa 
vo veku 3, 4 a 5 rokov viac ako dvetisíc eur ročne. To je suma 
z verejného rozpočtu na materské škôlky vydelená počtom 
detí. Tieto peniaze by sa dali použiť na financovanie 
prostredníctvom vzdelávacích poukážok. Súkromné,  verejné 
a cirkevné škôlky by boli rovnocenne financované. A k tejto 
zmene financovania je na záver potrebné pripojiť aj výraznú 
dereguláciu škôlok a jaslí. Aby už nič nebránilo tomu, 
že  kde  sa  objaví  dopyt,  tam  vznikne  aj  ponuka.

Denník N, 13.5. 2021
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Kto nemocniciam 
nakúpi robotov
Martin Vlachynský

Pred časom uplynulo od prvej robotickej operácie v slovenskej 
nemocnici  10  rokov.

Banskobystrická nemocnica už dokonca odvtedy stihla 
pôvodného robota vymeniť hneď za dvoch nových. 
Niekoľko novinárov sa ma pri tej príležitosti spýtalo, že či by 
teda roboty nebolo vhodné nakúpiť do viacerých nemocníc. 
Moja  odpoveď  bola  „neviem“.

A nevie to nikto. Ak by sme žili v rajskej záhrade, odpoveď 
by automaticky bola „áno“ vždy, ak by investícia prinášala 
väčší, ako nulový zisk. Ekonomické rozhodovanie sa však deje 
vo svete obmedzených zdrojov (ďakujem vám, Adam s Evou!). 
Mala by nemocnica kúpiť chirurgického robota? Nové CT? 
Vymaľovať pavilón? Zvýšiť mzdy sanitárov? Vybrať si môžeš 
len  jednu  možnosť!
Vo väčšine sektorov by sme takéto rozhodovanie nazvali 
podnikateľským objavovaním. V komplexnom svete, kde 
každá akcia vyvolá zložitú protireakciu, sa nedá postupovať 
len podľa univerzálnych tabuliek. Vždy závisí od konkrétneho 
času, miesta, okolností a cieľov. Áno, na rozhodovanie 
sa dajú použiť rôzne nástroje, vrátane spomínaných tabuliek. 
Nikdy sa však  nimi nedá odstrániť neistota. Preto existujú 
zisk aj strata, rast aj bankrot. Tí, ktorí sa rozhodujú lepšie, 
prežívajú. Tí, ktorí rozhodujú systematicky horšie,  padajú.

Používať takúto argumentáciu v zdravotníctve je však kacírstvo. 
Väčšina voličov uverila, že o ich zdravie sa lepšie postará 
byrokratický systém riadený politikmi, ako systém, 
v ktorom je pacient zákazníkom. Kritický rozdiel medzi 
oboma systémami je nasledovný. V zákazníckom systéme je 
pri rozhodovaní dôležité sledovať, čo sa deje dole – ako budú 
na rozhodnutie reagovať zákazníci? V byrokratickom 
systéme je kľúčové pozerať hore – ako na moje rozhodnutie 
zareagujú tí nado mnou?

Voči napísanému môžete vzniesť dve zásadné námietky. 
Nesprávajú sa byrokraticky aj mnohé korporácie? Áno, 
samozrejme, veď je o tom nejeden satirický seriál, či komix. 
Avšak na konkurenčnom trhu platí, že firma, ktorá stratí 
kontakt so zákazníkmi, ide z kola von (ak ju nezachránia 
eurofondy, či dotácie). Korporátna byrokracia je uväznená 
vo  svete  zákazníkov.

Druhá námietka – nie je samotný iniciatívny nákup robota 
štátnou nemocnicou popretím vyššie napísaného? Nie je, 
pretože nákup robota mal nulový vplyv na dlhodobé finančné 
postavenie nemocnice. Tá je naďalej závislá od oddlžovania. 
Inak povedané, je úplne jedno, či robot ušetril milión, alebo 
prerobil milión. Nemocnica by do žiadosti o oddlženie 
jednoducho len napísala o milión viac, alebo menej. 
Nákup nemal vplyv ani v kontexte investičnej stratégie. 
Napríklad o rekonštrukcii nemocnice nerozhoduje to, či má 
vedenie nejakú stratégiu (v ktorej sú, alebo nie sú roboty), 
ale čisto od politického rozhodnutia ministerstva a vlády. 
A do tretice, dopad nákupu na financie či spokojnosť pacientov 
nemá nijaký vplyv na životnosť manažmentu. Veď po voľbách 
sa musela porúčať aj pomerne populárna a výsledkovo 
uznávaná riaditeľka.

Čo s tým? Rozsiahla privatizácia štátnych nemocníc 
asi nebude tak skoro na programe dňa. No netreba sa 
vzdávať, o odtrhnutie od politiky sa treba aspoň pokúsiť. 
Prvým krokom je transformácia nemocníc na obchodné 
spoločnosti. Formát príspevkovej organizácie je vhodný tak 
na školskú družinu, nie podnik s tisíckami zamestnancov 
a stámiliónovými obratmi. Druhým krokom je finančná 
autonómia. Roky budovania kapitálového dlhu sa bez 
kapitálovej injekcie nedajú odmazať. Ak nerátame možnosť 
vstupu investora, ponúka sa historická príležitosť v podobe 
Plánu obnovy. Z tohto nešťastného programu má aj tak 
putovať nemalá čiastka do štátnych nemocníc. Tak spravme 
z toho aspoň príležitosť. Využime tieto zdroje ako štartovací 
kapitál pre „nové“, autonómne nemocnice, ktoré si samé 
rozhodujú o dlhodobých investičných prioritách. Tak, ako sa 
pri automobilkách nepýtame, či a kto im má kúpiť zváracie 
roboty (a nerobí to pre nich minister hospodárstva), 
tak by sme sa nemali pýtať ani na chirurgické roboty.  

Ostáva otázka, ako dosiahnuť nielen finančnú, ale aj politickú 
nezávislosť. Tu správna odpoveď neexistuje, veď práve 
politická závislosť je jedným z dôvodov, prečo sú štátom 
riadené podniky vždy tri kroky pozadu za súkromnými. 
Neostáva iné, ako oddelenie manažmentu od politiky simulovať 
zložitou schémou zákonných kontrolných mechanizmov, 
či zapojením viacerých aktérov (napr. regiónov, univerzít) 
do rozhodovania o zmenách vo vedení. A následne sledovať 
také „nepekné“ ukazovatele ako zadlženosť, investície, 
návratnosť, zisk a ďalšie. Bude to stále len simulácia, 
ale niekde začať treba.

Blog SME, 12.5. 2021

Bez dohľadu
Martin Vlachynský

Všimli ste si, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou nemal 18 mesiacov predsedu? Ak áno, tak 
patríte ku vzácnej menšine. Väčšine tento predseda vôbec 
nechýbal. To tak trocha symbolicky ukazuje, akú reálnu úlohu 
má Úrad v slovenskom zdravotníctve. Limitne nulovú.

To by bez kontextu nebol veľký problém. Máme viacero 
verejných inštitúcií, kde keby prestali zamestnanci chodiť 

https://www.youtube.com/watch?v=pk-0la23mmc
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do práce, tak si to nikto nevšimne. Kontext však je, 
že Úrad má v logike slovenského zdravotníctva kľúčovú úlohu. 
Logika, nastavená v roku 2004, je nasledovná: Ministerstvo 
napíše pravidlá, aktéri na trhu (poisťovne, poskytovatelia) ich 
vykonávajú – a Úrad dáva pozor, či ich vykonávajú správne. 
Úrad nie je zástupcom vlády, ministra, vlastne vôbec nie je 
zástupcom štátu. Mal by byť zástupcom pacienta (a o jeho 
dobro ide predsa všetkým, že páni a dámy politici?), dozerať, či 
si voči nemu plnia poisťovne a poskytovatelia svoje záväzky v 
otázkach kvantity a kvality.

Lenže je tu problém – nárok pacienta neexistuje, neexistujú 
zadefinované poistné produkty a z poisťovní má večné 
finančné problémy len tá štátna, na ktorú sa nesiaha. V realite 
sa tak Úrad stal lampárňou, kde sa môžete ísť sťažovať, ak 
vám náhodou v nejakej nemocnici odpília nesprávnu nohu. 
Áno, dôležité, ale je to trocha málo.

Nová predsedníčka je známou finančnou profesionálkou. 
Verím, že posudzovanie finančnej zdatnosti poisťovní bude 
kvalitné a hlavne férové (aj keď pre štátnu je vždy pripravená 
poistka v podobe peňazí daňových poplatníkov). No opäť – je 
to málo.  Tá kontrola má zmysel hlavne vtedy, keď sa poisťovne 

púšťajú do súbojov o klientov rôznymi produktami a hrozí, že 
príliš agresívne nadizajnovaný produkt či zazmluvňovacia 
stratégia ohrozí finančnú stabilitu poisťovne.

Úrad toto nezmení, na ťahu je ministerstvo a vláda. Uvidíme, 
či popri zaneprázdnenosti z míňania stoviek miliónov z Plánu 
obnovy stihne konečne po 15 rokoch dotiahnuť prerod 
slovenského zdravotníctva na moderný sektor postavený na 
potrebách pacienta - spotrebiteľa.

SME, 7.4. 2021

Nové publikácie
INT  2/2021:  Živnostník vs zamestnanec
 
V horúcej diskusii o zdanení živnostníkov zaznelo veľa 
anekdotických argumentov o dovolenke, gastrolístkoch 
či odstupnom. Chýbal však hlbší pohľad do samotnej 
ekonomickej podstaty rozdielu medzi živnostníkom a 
zamestnancom. Preto sme pripravili stručnú publikáciu s 
názvom Živnostník vs zamestnanec.

Konštatujeme v nej, že odmena živnostníka má dve ekonomické 
zložky – podnikateľskú odmenu (zisk) a odmenu za prácu. 
Preto nemá zmysel porovnávať zdanenie týchto dvoch činností.

Zastavujeme sa aj pripaušálnych nákladoch. Tie sú uznaním 
toho, že existujú aj zákonom a reguláciami ťažko 
uchopiteľné náklady. Je tu aj byrokratický argument. 
Paušálne výdavky zjednodušujú podnikanie, uľahčujú ľuďom 
vstup do sveta podnikania. Pri porovnaní s Českou republikou 
má slovenský živnostník už dnes náročnejšie podmienky.

V závere konštatujeme, že výška daňového zaťaženia 
živnostníkov je politickým rozhodnutím. V ekonómii však platí, 

že čo viac zdaním, toho bude menej. Na Slovensku nemáme 
problém nízko zdanených živnostníkov, ale vysoko 
zdanených zamestnancov. Slovenské verejné financie 
nemajú problém na strane príjmov (za posledných 10 rokov 
narástli  z  20  na 33  miliárd  eur)  ale  na  strane  výdavkov.

Celá publikácia je voľne dostupná ako  PDF tu.

Téme sme sa venovali aj v Na Vŕšku #76 – Lov na živnostníkov:

A tiež v INESSnaDNES #50: Nie je živnostník ako zamestnanec:

https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/int_zivnostnik_zamestnanec.pdf
https://youtu.be/2g2jhhkkdoU
https://youtu.be/GtefqEgdmn0
https://youtu.be/2g2jhhkkdoU
https://youtu.be/GtefqEgdmn0
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V piatok, 28. mája sa konala medzinárodná online konferencia 
zo série Free Market Road Show 2021. INESS v spolupráci 
s Austrian Economic Center pripravil hodinovú panelovú 
diskusiu s titulom Pandemické poučenia.

Hostia a rečníci hovorili o tom, čo pandémia bude znamenať 
pre ekonomiku, zdravotníctvo a fungovanie spoločnosti. 
Táto diskusia bola zároveň úvodným podujatím v rámci našich 
snáh predstaviť poučenia z pandémie, ktoré o niekoľko 
mesiacov vyvrcholia vydaním novej knihy.

Diskusiu uviedol riaditeľ INESS, Richard Ďurana. Keynote 
rečníkom podujatia bol Iain Murray z Competitive Enterprise 
Institute. V rámci panelu „Pandemické poučenia“ nám 
bolo potešením diskutovať s Petrom Bartoňom (Natland 
Investment Group), Róbertom Chovanculiakom (INESS) a 
Dominikom Stroukalom (CEVRO Institute University), pričom 
celým podujatím nás ako moderátor sprevádzal Martin 
Vlachynský (INESS).

Celý záznam Free Market Road Show 2021: Pandemické 
poučenia  nájdete  na YouTube  na  tomto  linku.

Podujatia

Free Market Road Show 2021: Pandemické poučenia

Naďalej pokračujeme aj so zasielaním nového newslettra Týždeň s INESS. Ak chcete aj vy dostávať tento stručný 
týždenný prehľad našich reakcií na aktuálne témy, kliknite sem. Následne si podľa jednoduchých inštrukcií aktualizujte 
svoje preferencie v odbere našich emailov. Alebo nám len napíšte na lydia.jakubjakova@iness.sk a my vás do zoznamu 
zaradíme sami. Samozrejmosťou je aj jednoduché odhlásenie v prípade, že vás náš newsletter nechytí za srdce.

https://youtu.be/4S8t9FxhAWs
https://iness.sk/sk/tyzden-s-iness-prihlasovanie
mailto:lydia.jakubjakova%40iness.sk
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 INESS publikácie

RÓBERT CHOVANCULIAK: POKROK BEZ POVOLENIA

Kniha Pokrok bez povolenia 
je kompletný sprievodca 
svetom, kde Airbnb oživuje 
mŕtvy kapitál a konkuruje 
štátu v tvorbe regulácií, 
kde Kickstarter nahrádza 
vyberanie daní a pomáha 
financovať verejné služby 
a kde Bitcoin umožňuje 
budovať paralelnú 
spoločnosť, v ktorej 
neexistujú „vedúci“ a všetci 
máme kľúče od miešačky. 

pokrokbezpovolenia.sk

 INESS knihy

Kniha Zlé peniaze od Juraja 
Karpiša hľadá príčiny a opisuje 
priebeh krízy. Je písaná pre 
verejnosť s cieľom vysvetliť 
krízové ekonomické javy 
alternatívnym spôsobom. 
Súčasťou „sprievodcu krízou“ 
je popis dosahov krízy na životy 
bežných ľudí a príklady, ako 
sa s nimi dá vyrovnať. Tento 
bestseller si môžete zakúpiť  cez 
stránku zlepeniaze.eu, prípadne 
vo vašom kníhkupectve. 

Všetky publikácie a Policy Notes si môžete zdarma stiahnuť 
na stránke iness.sk v sekcii Publikácie. 

Knihy je možné zakúpiť osobne v kancelárii INESS (okrem e-kníh) 
alebo na dobierku objednávkou cez sekciu Knihy na stránke 
iness.sk.

V roku 2018 bola príjmová nerov-
nosť na Slovensku najnižšia v EÚ. 
I napriek tomu v prieskume Slováci 
odpovedajú, že príjmové rozdiely sú 
veľké a vláda by ich mala opatrenia-
mi znižovať.  V publikácii upozorňu-
jeme, že nerovnosť príjmov je žiadú-
ci stav a problémom je práve snaha 
o vymáhanie rovnosti. Pozornosť 
tak treba venovať nadmernej ne-
rovnosti príjmov a sociálnej mobilite.

V roku 2021 sa opäť rozhorela de-
bata na tému daňového zaťaženia 
živnostníkov. V publikácii upozorň-
nujeme na to, že odmena živnostní-
ka má dve ekonomické zložky – pod-
nikateľskú odmenu (zisk) a odmenu 
za prácu. Preto nemá zmysel po-
rovnávať zdanenie týchto dvoch 
činností. My nemáme problém 
nízko zdanených živnostníkov, ale 
vysoko zdanených zamestnancov.

Next Generation EU, ľudovo známy 
ako „balík obnovy“ je 750-miliar-
dový program Európskej únie, pri-
pravený v súvislosti s pandémiou. 
V publikácii Next Generation EU 
– Prečo sa báť balíka obnovy 
vysvetľujeme dôvody, prečo ten-
to program považujeme za eko-
nomicky nešťastný a ohrozujúci 
prosperitu krajín EÚ v budúcnosti.

Medzinárodne oceňovaná 
učebnica Ekonómia 
v  31 hodinách reflektuje 
aktuálne potreby rozvíjania 
ekonomického myslenia, 
určená pre žiakov stredných 
škôl. Učebnica je spracovaná 
ako základný učebný text 
na podporu osvojovania, 
porozumenia a upevňovania 
vedomostí a zručností z oblasti 
základov ekonomického 
myslenia, ktoré žiaci majú získať 
na stredných školách. 

Dnešná takzvaná hrubá mzda 
je  v skutočnosti len „polohrubá“. 
Chýbajú v nej totiž odvody 
platené zamestnávateľom, čo 
vytvára skryté odvodové 
bremeno.  Prečo je to tak a čo 
s tým sa dočítate v publikácii 
Polohrubá mzda vytvýra 
daňovo-odvodový guláš.

Sebestačnosť ako úprimný cieľ 
podporiť slovenskú produkciu 
už v minulosti priniesol veľa ne-
gatívnych dôsledkov, no žiadne 
zázračné výsledky. Namiesto se-
bestačnosti by sme sa mali sústre-
diť na konkrétne reformy, ktoré 
pomôžu sektoru prosperovať. O 
tom je publikácia Slovenské poľ-
nohospodárstvo potrebuje 
viac ako len „sebestačnosť“.

Štátne podniky často narúšajú 
konkurenciu a ich prítomnosť 
znižuje výkonnosť celého 
odvetvia. Napriek tomu sú u 
verejnosti populárne. Problematiku 
výkonnosti štátnych podnikov, 
dopad historickej privatizácie ako 
aj návrh na novú vlnu privatizácie 
detailne rozoberáme v novej 
publikácii Privatizácia 3.0.

http://www.iness.sk
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/ngeu_iness.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/pictures/int_polohruba_mzda_vytvara_danovo-odvodovy_gulas.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/privatizacia_3-0.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/sebestacnost_2020.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/INT/2021/int_zivnostnik_zamestnanec.pdf
https://iness.sk/sites/default/files/documents/pdf/IPN/nerovnost_prijmov.pdf
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