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šetci voláme po zmene! Politické
strany sa prispôsobili celospoločenskej požiadavke a prezentujú nám
„ZMENU“ v rôznych formách. Málo
je takých, ktorí ponúkajú konkrétne
riešenia realizovateľné v našich geopolitických podmienkach. Väčšinou
je to opäť len vábivá predvolebná rétorika a populistické gestá. V tomto
smere zmena žiaľ, nenastala.
Po voľbách k istým zmenám pravdepodobne dôjde, nech už dopadnú
akokoľvek. Je len otázne, aká zmena
to bude. Či pri moci ostanú tí, ktorí
uniesli náš štát a vládnu už dvanásť
rokov, pričom hlavná zmena, ktorú
voličovi ponúkajú, je výmena figúrky. Alebo to budú extrémisti, ktorých
„vodca“ ak by skutočne dostal šancu
realizovať svoje predstavy o vedení
štátu, zrejme by tým prinajmenšom
zaskočil najmä svojich skalných voličov. Navyše, svoju šancu zmeniť veci
k lepšiemu už dostal v regionálnej
politike, no nezapôsobil a nezaobišlo sa to ani bez nepríjemných káuz.
Treťou možnosťou je opozičný prúd,
ktorý ak chce vládnuť, musí sa najprv
zjednotiť. Voliči túžia po tom, aby sa
Slovensko stalo spravodlivejšou krajinou, kde vysokopostavení štátni
činitelia konečne začnú byť zodpovední za svoje činy. Zmena vládnej
garnitúry by tento proces mohla
urýchliť.
Momentálne je však volič zmätený.
Predvolebné kampane sú miliónovými investíciami politických strán.

Reklamné texty neprešli jazykovou korektúrou.
Obrázok na titulnej strane: Martin Rusina, Positive Media, s. r. o.
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KOĽKO NÁS BUDE STÁŤ VÝKUPNÉ
ZA UNESENÝ ŠTÁT?

Január/Február 2020

Foto: Tomáš Griger

Ponúkajú prekáračky politikov, osočovanie vo videách na sociálnych sieťach či v televíznych debatách. Sľuby
a predstavy o vedení krajiny možno
znejú presvedčivo, no v niektorých
prípadoch je ich realizácia absolútne
neuskutočniteľná. V nemalej miere
rozhodujú aj sympatie voči samotným kandidátom. Volič analyzuje
a vyberá si. Hľadať pravdu medzi
sľubmi a klamstvami nie je jednoduché. Je prinajmenšom nesmierne
náročné rozhodnúť sa, komu a čomu
uveriť, a či sa vôbec ešte veriť oplatí.
Aj preto sme sa v našom prvom vydaní v roku 2020 rozhodli detailne
pozrieť na volebné programy politických strán z pohľadu ich vnímania slovenskej ekonomiky. Zamerali
sme sa na desať politických subjektov, ktoré majú podľa predvolebných
prieskumov najväčšiu šancu dostať

sa do parlamentu. Objasňujeme
ich postoje k sociálnym otázkam
v oblasti podpory mladých rodín,
nájomného bývania či dôchodcov.
Predstavujeme tiež návrhy jednotlivých politických strán, ktoré chcú
reformovať daňovo-odvodové zaťaženie slovenských občanov alebo znižovať ich byrokratickú záťaž.
Analyzujeme aj prístup k vyrovnanému štátnemu rozpočtu. Ako sa
tieto ekonomické parametre premietnu do reality po voľbách, je
otázne. Ak by aj nechýbala vôľa
politikov, faktom ostáva, že žiadna
veľká zmena k lepšiemu sa nerodí
ľahko. Otázka by sa dala položiť aj
takto: „Koľko nás bude stáť výkupné
za unesený štát?“
Nie je dôležité preferovať jednu stranu a presviedčať o nej všetkých svojich známych. Je najmä dôležité ísť
voliť a presvedčiť o tom aj svoje blízke okolie. Pretože váš favorit po voľbách nebude vládnuť sám. Ak bude
chcieť byť vo vláde, musí spolupracovať s ostatnými politickými partnermi a nájsť spoločné kompromisy. Tak,
ako v bežnom živote.
Za redakciu magazínu Financial
Report prajem príjemné čítanie prvého vydania v roku 2020, a zároveň
vás prosím, ak vám na Slovensku záleží, rozhodnite sa správne a choďte
v sobotu 29. februára voliť.
Peter Petráš
editor magazínu Financial Report
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FINANČNÉ AKTUALITY

Vianočný príspevok dostalo takmer 1,3 milióna dôchodcov

Autor: Redakcia Financial Report

Ako ovplyvnilo prijatie eura ceny na Slovensku
Za posledných 11 rokov od vstupu Slovenska do eurozóny tovary a služby na Slovensku zdraželi o 17,9 %. V praxi
to podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej znamená, že spotrebné výdavky, ktoré v roku 2009 vyšli
slovenskú domácnosť 1 000 eur, sú dnes na úrovni 1 179 eur. Od zavedenia eura pritom podľa analytičky najvýraznejšie zdraželo vzdelávanie, zlacneli naopak nábytok a bytové zariadenie. „V prípade potravín a nealkoholických nápojov, ktorých nákupy realizujeme takmer denne, sú dnes ceny o 20,8 % vyššie ako tesne pred zavedením
eura,“ dodala Sadovská.

Pre firmy s jedným spoločníkom môžu pracovať rodinní
príslušníci bez zmluvy
Novela zákona o nelegálnej práci povoľuje od začiatku nového roka prácu rodinných príslušníkov bez pracovnej zmluvy pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jedného spoločníka. Novela sa pozitívne môže
dotknúť približne 161-tisíc firiem s jedným spoločníkom. Prácu pre podnikateľa môže vykonávať príbuzný spoločníka v priamom rade, súrodenec alebo manžel. Musí byť však dôchodkovo poistený, alebo poberať dôchodok,
alebo je ešte žiakom či študentom do 26 rokov. Do konca minulého roka sa výnimka z nelegálnej práce týkala len
podnikateľov ako fyzických osôb a ich rodinných príslušníkov.

Dávky v hmotnej núdzi stúpli o 2,5 percenta

Už tri štvrtiny Slovákov využíva online bankovníctvo
Online bankovníctvo sa stáva pre nás súčasťou každodenného života a je stále obľúbenejšie. Oproti minulému
roku sa počet používateľov online bankovníctva na Slovensku zvýšil až o 10 percent. Údaje pochádzajú z prieskumu pre skupinu Erste od spoločnosti IMAS International. „Pred tromi rokmi využívali internetbanking ani nie
dve tretiny Slovákov,“ komentuje analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Príspevok do druhého piliera sa zvýšil na päť percent
Od januára tohto roka sa príspevok do druhého dôchodkového piliera zvýšil zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy, respektíve vymeriavacieho základu pri SZČO. Nárast príspevku do druhého piliera o 0,25 percentuálneho bodu sa
začal už v roku 2017 a každoročne bude pokračovať až do roku 2024, kedy by mal príspevok dosiahnuť 6 %.

Hrubá minimálna mzda je od januára 580 eur

Dávky v hmotnej núdzi od začiatku tohto roka stúpli o 2,5 %. Dávky v hmotnej núdzi sú naviazané na životné
minimum, ktoré sa zvýšilo v júli minulého roka. Suma sa pre jednotlivca zvýšila o 1,60 eura na 66,30 eura, jednotlivec s jedným až štyrmi deťmi dostane viac o 3,10 eura, teda 126,20 eura. Dávka pre jednotlivca s viac ako
štyrmi deťmi je vyššia o 4,50 eura, mesačne dostane po novom 184,30 eura. „V roku 2020 bude pozitívne ovplyvnených priemerne mesačne približne 68 120 príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, resp. domácností v hmotnej
núdzi,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zvýšenie sociálnych dávok a príspevkov k týmto dávkam si
v tomto roku zo štátneho rozpočtu vyžiada 181,3-tisíc eur.

Platy štátnych a verejných zamestnancov sa zvýšili o desať
percent
Platy štátnych a verejných zamestnancov sa zvýšili o desať percent. Platy zamestnancov v štátnej a verejnej
službe sa od začiatku tohto roka zvyšujú o 10 %. Vo verejnej správe mzdy od začiatku tohto roka stúpli približne
229-tisíc zamestnancom a v štátnej správe vzrástli mzdy približne 38,5-tisíc zamestnancom. Zvýšenie platových
taríf štátnych a verejných zamestnancov vychádza z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na roky
2019 a 2020. Takýto nárast platov v štátnej a verejnej sfére si premiéra Petra Pellegriniho vyžiada počas dvoch
rokov 1,6 miliardy eur.
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Sociálna poisťovňa minulý mesiac hromadne vyplatila vyše 1 milión 262-tisíc vianočných príspevkov. Vianočný
príspevok dostali automaticky poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) či sociálneho dôchodku. „Nárok naň oproti minulým
rokom získal väčší počet dôchodcov a aj samotný príspevok bol dvojnásobne vyšší,“ informoval hovorca Sociálnej
poisťovne Peter Višváder. Príspevok pritom dostali dôchodcovia, ktorí mali nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december minulého roka, suma ich dôchodku dosahovala najviac 658,50 eura mesačne a majú bydlisko na území Slovenska. Maximálna výška vianočného príspevku bola 200 eur, tú dostali dôchodcovia, ktorí majú
dôchodok najviac 210,20 eura mesačne.

Január/Február 2020

Minimálna mesačná mzda v hrubom sa od januára na Slovensku zvýšila z 520 eur na 580 eur.
Čistý príjem zamestnanca, ktorý dostáva minimálnu mzdu, tak oproti tomuto roku vzrastie o 46,39 eura na
476,39 eura. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu stúpne na 3,333 eura zo súčasných 2,989
eura. „Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu, možno
kvalifikovane odhadnúť na cca 191-tisíc osôb,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Verejná správa nesmie minúť viac, ako má schválené. Otázne
sú neočakávané výdavky navyše
Vláda SR schválila výdavkové limity na tento rok. Ministerstvo financií pripravilo korekčný mechanizmus na
základe zhoršeného rozpočtového vývoja ešte v roku 2018. Ministerstvo financií navrhlo v tomto korekčnom
mechanizme v tomto roku limitovať verejné výdavky tak, aby sa dosiahol deficit na úrovni 0,49 % hrubého domáceho produktu. Znamená to, že výdavky verejnej správy nebudú môcť v roku 2020 prekročiť 39,326 miliardy eur.
Otázkou však zostáva, ako vláda dokáže zabezpečiť dodržiavanie limitov výdavkov napríklad pri samosprávach,
ktoré o svojich financiách rozhodujú nezávisle. Samotná vláda má totiž priamy dosah iba na výdavky štátneho
rozpočtu, ktoré nedosahujú ani polovicu celkových výdavkov verejnej správy.
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Panasonic

MANAŽÉRSKE ROŠÁDY

David Preece je novým generálnym riaditeľom spoločnosti Panasonic pre
región strednej a východnej Európy. Do funkcie bol vymenovaný 1. októbra
2019.

Autor: Branislav Jankovský

Foto: Panasonic

DXC Technology
Spoločnosť DXC Technology má nového generálneho riaditeľa, ktorým sa
stal Mike Salvino. Je uznávanou osobnosťou v oblasti IT služieb a má všetky
predpoklady na to, aby spoločnosť viedol do ďalšej fázy rastu. Na Slovensku
patrí DXC Technology medzi významného zamestnávateľa v IT sektore.

Foto: DXC Technology

Slovenská sporiteľňa
Novou správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne od 13. januára 2020 je
Barbara Henterová. Doterajšia správkyňa, Danica Lacová, sa stáva programovou riaditeľkou FinQ, programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy.

Foto: Slovenská sporiteľňa
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Mike Salvino naposledy pôsobil ako generálny riaditeľ Carrick Capital
Partners, v spoločnosti, kde sa špecializoval na outsourcovanie firemných
činností, vrátane bezpečnosti a strojového učenia. Predtým bol výkonným
riaditeľom skupiny Accenture Operations, pod palcom mal zhruba 100-tisíc
zamestnancov a obrat firmy sa mu podarilo zvýšiť o 20 percent.
„Naším cieľom v blízkej budúcnosti je ďalšia fáza rastu, ktorá pre mňa znamená napĺňanie troch pilierov – rast našich ľudí, rast našich zákazníkov, rast
nášho biznisu. Potrebujeme preinvestovať vyššiu sumu financií do podnikania, aby sme boli nielen ešte lepším, spoľahlivejším partnerom a poskytovateľom služieb, ale predovšetkým zodpovedným zamestnávateľom. Z vlastnej
skúsenosti viem, že pokiaľ sú zamestnanci spokojní, ich pozitívny postoj sa
následne odzrkadľuje vo vzťahu k zákazníkom. Citlivejšie vnímajú ich potreby a snažia sa k dodávaniu služieb pristupovať inovatívne,“ povedal Mike
Salvino, nový generálny riaditeľ DXC Technology.

„Za ostatné roky sme v nadácii urobili veľa dobrej práce. Vďaka nášmu najväčšiemu grantovému programu #mamnato sme podporili celý rad zaujímavých inovatívnych projektov, ktoré spájajú komunity či pomáhajú slabším.
Chcem vysoko oceniť, že vystavanie programu FinQ, úspech #mamnato,
kvalitatívny rozvoj mnohých dlhodobých partnerstiev dosiahol tím nadácie
pod vedením Danice Lacovej, ktorej profesionalita a osobné nasadenie výrazne prispeli ku skvelým výsledkom nadácie počas uplynulých štyroch rokov,“ vraví Štefan Máj, predseda správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Január/Február 2020

David Preece začal pracovať v spoločnosti Panasonic v Spojenom kráľovstve
v roku 1991. Predtým bol zamestnancom japonskej spoločnosti Roland
Corporation, ktorá sa zaoberá výrobou elektronických hudobných nástrojov.
V rámci pôsobenia v spoločnosti Panasonic prešiel viacerými marketingovými a obchodnými pozíciami na rôznych európskych trhoch. V roku 2013 sa
presunul do marketingovej centrály firmy v Nemecku ako riaditeľ stratégie
značky a od roku 2015 pôsobil v Spojenom kráľovstve ako riaditeľ marketingu a zástupca generálneho riaditeľa.

Foto: Microsoft

Novou riaditeľkou Microsoftu pre sektor verejnej správy sa s platnosťou od
septembra 2019 stala Lenka Axlerová. V novej úlohe sa zameria na rozvoj
spolupráce a obchodných príležitostí v sektore štátnej správy, samosprávy,
zdravotníctva a školstva. Lenka Axlerová má dlhoročné skúsenosti s prácou
pre verejný sektor v regióne strednej a východnej Európy. Predtým pôsobila
v spoločnosti PricewaterhouseCoopers a pomáhala zákazníkom s vytváraním stratégií, nastavovaním a zlepšovaním interných procesov, s finančnými
kalkuláciami a so zaistením súladu s legislatívnymi požiadavkami.
Riaditeľkou ľudských zdrojov sa od septembra 2019 stala Klára Žižková. Zo
svojej pozície je zodpovedná za všetky personálne aktivity spoločnosti. Do
Microsoftu prišla zo spoločnosti Danone, kde pôsobila v úlohe riaditeľky
pre rozvoj talentov v rámci európskeho regiónu. Ešte predtým, ako vedúca
HR pre oblasť východnej Európy, pomohla etablovať a stabilizovať zdieľané
služby HR pre Danone v tomto regióne. Pred Danone Klára pracovala v spoločnosti British American Tobacco. Svoju kariéru začínala v oblasti komunikácie a korporátnych záležitostí, potom však našla svoju vášeň v HR.
Od novembra 2019 sa novým riaditeľom pre technické štandardy stáva
Dalibor Kačmář. Vo svojej úlohe bude zodpovedný za vytváranie technologickej vízie Microsoftu na českom a slovenskom trhu, najmä v oblasti cloudu,
digitálnej transformácie, kybernetickej bezpečnosti a otvorených dát.
Novým obchodným a marketingovým riaditeľom českej a slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft sa s platnosťou od 1. novembra 2019 stáva
Ladislav Možný. Vo svojej úlohe bude zodpovedný za riadenie krátkodobej
i dlhodobej marketingovej a obchodnej stratégie spoločnosti s cieľom maximálne podporiť a rozšíriť partnerskú a zákaznícku sieť naprieč oboma trhmi.
Bude pomáhať aj s realizáciou stratégie Microsoftu v oblasti digitálnej transformácie, a to tak smerom dovnútra firmy, ako i k trhu ako takému.
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NA PREDVOLEBNÉ KAMPANE
IDÚ MILIÓNY EUR,

MEDZI STRANAMI SÚ
OBROVSKÉ ROZDIELY
Autor: Zuzana Mecková

Na rýchle zmeny v zákone o predvolebnej kampani,
ktorý parlament odsúhlasil len osem mesiacov pred
prichádzajúcimi parlamentnými voľbami, reagovala
i prezidentka Zuzana Čaputová. Súčasná koalícia zrýchlene
odsúhlasila viaceré novinky, ako napríklad maximálny
povolený limit na volebnú kampaň v sume tri milióny eur,
zrušila podporu tretích strán v politickej kampani, upravila
pokuty pri nedodržaní limitov, či obmedzila jeden členský
príspevok na maximálnych 10-tisíc eur. Okrem toho
v prieskume o najtransparentnejšiu kampaň sa na prvých
priečkach umiestnili opozičná strana Sloboda a Solidarita
a koalícia Progresívne Slovensko/Spolu. Na konci rebríčka
transparentnosti kampane sa ocitla strana Smer - SD.
Na kampaň maximálne tri
milióny
Podľa novely zákona o volebnej kampani, ktorá platí od júla minulého
roka, nesmú politické strany minúť
na predvolebnú kampaň viac ako tri
milióny eur, vrátane dane z pridanej
hodnoty. Všetky náklady na kampaň
12

musia politické strany hradiť len
z finančných prostriedkov na osobitnom platobnom účte. Musí byť
zriadený pre každú volebnú kampaň
samostatne.
Strany majú naďalej zákonnú
povinnosť počas celého priebehu
politickej kampane verejne „zdieľať“

príspevky a platby na ich transparentnom účte. Tam môže verejnosť vidieť majiteľa účtu, aktuálny
stav, pohyby na účte, prispievateľov,
ale aj prehľad odchádzajúcich platieb.
Údaje sú podľa zákona nepretržite
a bezplatne dostupné tretím osobám,
teda nám všetkým.
Január/Február 2020
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Dnes ich už poskytujú viaceré slovenské banky. Medzi prvými bola
Slovenská spor iteľňa s webom
www.transparentneucty.sk, kde si
voliči môžu pozrieť verejné osobitné účty jednotlivých strán. Podľa
zákona musí byť transparentný účet
založený najneskôr v deň vykonania
prvej platby na predvolebnú kampaň.
Miliónové rozdiely na
transparentných účtoch
Na základe zverejnených transparentných účtov jednotlivých politických strán financie na samotnú
predvolebnú kampaň plynú z veľkej
časti z ich vlastných prostriedkov. Na
osobitné účty strán pristávajú i sumy
od darcov, ale aj priaznivcov iných
strán s jednocentovou sumou a rôznymi výsmešnými heslami.
Medzi jednotlivými stranami sú
vo financiách na predvolebnú kampaň obrovské rozdiely. Suverénne
najvyššiu sumu 2,5 milióna eur má
na svojom transparentnom účte zatiaľ Smer – SD, z ktorých minul už
1,5 milióna eur, zatiaľ čo ostatné
strany majú stavy na svojich účtoch
podstatne nižšie. S druhou najvyššou
sumou je PS-Spolu s vyše 1,5 milióna eur, z ktorej už vyčerpali takmer
1,4 milióna. Strana Za ľudí, ktorá sa
radí medzi opozičných lídrov, momentálne disponuje o niečo nižšou
sumou okolo 750-tisíc eur. Najmenej
na kampaň, 508-tisíc eur, má na účte
zatiaľ ĽSNS.
Všetky informácie o použití prostriedkov na predvolebnú kampaň
musia viesť jednotlivé strany v osobitnej evidencii a v zákone stanovenom členení. Príkladom sú náklady
na predvolebné prieskumy, platenú
inzerciu alebo reklamu, vysielanie politickej reklamy či na výrobu

Príjmy a výdavky strán na predvolebnú kampaň
Strana

Doterajšie príjmy (€)

Doterajšie výdavky (€)

Smer – SD

2 500 004

- 1 512 508

PS/Spolu

1 556 010

- 1 389 175

KDH

1 028 006

- 508 449

Most-Híd

1 000 546

- 664 478

SaS

990 033

- 942 189

OĽaNO

789 356

- 528 969

Za ľudí

750 610

- 686 674

SNS

540 000

- 409 378

Sme rodina

532 853

- 523 211

ĽSNS

508 350

- 490 540

Zdroj: Údaje z transparentných účtov vybraných strán k 28. 1. 2020
volebných plagátov. Politické strany
musia evidovať aj cestovné výdavky členov strany, viesť prehľad darov a iných bezodplatných plnení.
Evidencie sa následne zverejnia v záverečnej správe o prostriedkoch na
volebnú kampaň jednotlivých strán
na webe Ministerstva vnútra SR na
nasledujúcich päť rokov.
Tretie strany už nemôžu
financovať kampaň
Novela zákona o volebnej kampani
zrušila financovanie volebných kampaní prostredníctvom sympatizantov
politických strán, tzv. tretích strán.
Pôvodný zákon výslovne predpokladal, že volebnú kampaň môžu okrem
politických strán, koalícií politických
strán a kandidátov viesť aj tzv. tretie strany. Pritom zavedenie tretích
strán v kampaniach predstavovalo
jednu z najvýznamnejších zmien
v roku 2014.
Tretiu stranu definoval zákon
ako fyzickú osobu, vrátane podnikateľov, alebo právnickú osobu, ktorá
bola zaevidovaná Štátnou komisiou
pre voľby a kontrolu financovania

politických strán. Ide o veľkú zmenu,
keďže pred novelou sa tieto osoby
mohli zaregistrovať a slobodne podporovať politickú stranu prostredníctvom transparentného účtu. Tie mali
pred schválenou novelou možnosť
vynaložiť na predvolebnú kampaň
maximálnu sumu 100-tisíc eur.
Koaliční poslanci, ktorí predložili
novelu zákona o volebnej kampani
v dôvodovej správe, píšu: „Vo voľbách
by sa mali politické strany uchádzať
o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti; nielen vynakladaním finančných prostriedkov
na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov
a obchádzaním ustanoveného limitu
na volebnú kampaň prostredníctvom
tzv. tretích strán.“ Predkladatelia ďalej odôvodňujú návrh novely tým, že
tretie strany podľa ich názoru neplnia ciele, pre ktoré boli ustanovené.
Vzniká tu možnosť narušenia rovnakých súťažných podmienok strán
tým, že každá politická strana môže
byť podporovaná tretími stranami
v odlišnej miere.
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Nič to nemení na tom, že schválenie
novely v júni minulého roka prebehlo v zrýchlenom konaní. Pri bežnom
postupe sa novela prijíma minimálne
na dvoch parlamentných schôdzach.
K skrátenému konaniu sa podľa rokovacieho poriadku pristupuje za
mimoriadnych okolností, keď môže
dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, bezpečnosti,
alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. K tomu dodala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej
sieti, že takéto závažné legislatívne
zmeny sa neprijímajú v skrátenom
legislatívnom konaní, bez možnosti

pripomienok, a zvlášť nie tak krátko
pred voľbami.
Najtransparentnejšiu
kampaň má SaS a PS/Spolu
Podľa decembrového prieskumu
Transparency International Slovensko
majú dosiaľ najtransparentnejšiu
kampaň strana Sloboda a Solidarita
(SaS) a koalícia Progresívne
Slovensko/Spolu (PS/Spolu) s najlepšou známkou 1,65. Iba ich lídri boli
ochotní vyplniť podrobné majetkové
priznania Transparency a doložiť ich
kópiami svojich daňových priznaní.
Dokumenty sú zverejnené na stránke

Na predvolebné kampane idú milióny eur, medzi stranami sú obrovské rozdiely · VOĽBY 2020

venovanej monitoringu parlamentných volieb: www.volby.transparency.
sk/parlament2020/. Na opačnej strane rebríčka s najmenej transparentnou kampaňou skončil v prieskume
Smer – SD. Hlavné oblasti hodnotenia transparentnosti strán boli:
transparentný účet, príjmy strany
a lídra, výdavky pred kampaňou,
organizácia kampane a webové kampane. Stupnica známok od 1 až 5 pripomínala tú školskú, kde známka 1
znamená najtransparentnejšiu kampaň. Jednotlivé oblasti boli hodnotené samostatne, známky sa spriemerovali do výsledného hodnotenia.

Transparentnosť volebných kampaní politických strán
Strana

Celková
známka

Transparentný
účet
(váha 35 %)

Príjmy strany
a lídra
(vaha 35 %)

Výdavky pred
kampaňou
(váha 10 %)

Organizácia
kampane
(váha 10 %)

Web
kampane
(váha 10 %)

PS/Spolu

2 (1,65)

2

1

2

3

1

SaS

2 (1,65)

2

1

2

3

1

KDH

2 (2,40)

2

3

5

3

2

Vlasť

3 (2,70)

2

2

5

5

3

SNS

3 (2,85)

2

3

3

5

3

Za ľudí

3 (2,90)

3

3

3

3

2

Most-Híd

3 (3,05)

2

3

3

5

5

ĽSNS

3 (3,10)

3

3

2

3

5

OĽaNo

3 (3,25)

2

3

5

5

5

Dobrá voľba

3 (3,45

4

3

3

3

4

Sme rodina

3 (3,55)

4

3

3

5

3

Smer – SD

3 (3,95)

4

3

5

5

5

Zdroj: Dáta z prieskumu Transparency International Slovensko, stav k 5. 12. 2019/prvý mesiac volebnej kampane
Odkiaľ majú politické strany
príjmy
Nie je tajomstvom, že politické
strany sú podporované viacerými
14

príspevkami zo štátneho rozpočtu.
Prvý príspevok je pre strany, ktoré vo voľbách získajú viac ako 3 %
zo všetkých odovzdaných platných

hlasov. Za každý prijatý hlas dostanú strany príspevok vo výške 1 %
z priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca v slovenskom
Január/Február 2020

hospodárstve v roku predchádzajúcom pred konaním parlamentných
volieb. To znamená, ak by strana
prekročila minimálnu hranicu 3 %
a získala napríklad 10 % hlasov, čo
by predstavovalo napr. 100 000
hlasov – a súčasne na základe odhadovanej priemernej mesačnej nominálnej mzdy v roku 2019 v hodnote
1 068 eur, príspevok strany by bol
1 068 000 eur. Tieto príspevky hradí
ministerstvo financií po oznámení
počtu získaných hlasov jednotlivých
strán do 30 dní od predloženia záverečnej správy, ktorú musí politická
strana predložiť. Ak by sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou politickou stranou, príspevok sa vypláca až po predložení dohody medzi
stranami, podľa ktorej sa rozhodne,
v akom pomere má byť príspevok za
hlasy vyplatený.
Ďalšie peniaze, ktoré zinkasujú
politické strany zo štátneho rozpočtu, pochádzajú z príspevku na
činnosť. Ten dostáva automaticky
strana, ktorá získala aj príspevok
za hlasy. Výška tohto príspevku
na činnosť sa počíta z celkovej
sumy príspevku za hlasy pre jednu
stranu, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. Tieto podiely sa postupne
vyplácajú politickej strane v roku
konania volieb, v celom volebnom
období a v roku konania nasledujúcich volieb. Na rozdiel od novo
kandidujúcich strán, príspevok na
činnosť môže byť značnou výhodou pre parlamentné strany, ktoré
majú z čoho čerpať prostriedky na
predvolebnú kampaň. V prípade, že
by strana dostala za 100 000 získaných hlasov ako príspevok za hlasy vyššie uvedených 1 068 000 eur
a rozdelili by sa podľa zákona na 48
častí, tak by vo štvorročnom období

každý mesiac postupne dostávala príspevok na činnosť v sume
22 250 eur.
Na základe toho, koľko kresiel
alebo mandátov získa strana vo
voľbách do Národnej rady SR, získava tretiu formu príspevku od štátu – príspevok na mandát. V praxi
to znamená, že za každý získaný
mandát dostane strana príspevok
v sume tridsaťnásobku priemernej
nominálnej mesačnej mzdy za rok
predchádzajúci voľbám. To platí
pri prvých dvadsiatich získaných
mandátoch vo voľbách. Za každý ďalší mandát sa strane vypláca
dvadsaťnásobok priemernej mzdy.
Na účely vedenia týchto príspevkov zo štátneho rozpočtu majú
strany povinnosť zriadiť si osobitný platobný účet vedený v Štátnej
pokladnici. Prakticky, ak by sme
rátali s priemernou mesačnou nominálnou mzdou za predchádzajúci
kalendárny rok 2019 v sume 1 068
eur a strana by vo voľbách získala
presne 20 mandátov, výsledný príspevok na mandát pre túto stranu
by bol vo výške 640 800 eur. V prípade, že by ich získala 25, pri rovnakej mzde by bol príspevok už vo
výške 747 600 eur.
Ďalšie príjmy politických strán
tvoria členské príspevky. Príspevok
nad 100 eur môže strana prijať, len ak
bol poukázaný prevodom z iného účtu.
Strana môže od jedného člena v jednom kalendárnom roku podľa novely
zákona prijať členský príspevok najviac v celkovej sume 10-tisíc eur.
Nové obmedzenia
financovania strán
Novela zákona o politických stranách a politických hnutiach, ktorá platí od júla minulého roka ,

priniesla zmenu vo financovaní
politických strán počas ich štvorročného volebného obdobia. Po novom budú môcť prijať dary, pôžičky
a členské príspevky spolu v priebehu štyroch rokov v maximálnom limite 3,5 milióna eur. Jeden člen
bude môcť po novom prispieť strane
formou členského príspevku maximálnou sumou 10-tisíc eur. Strany
môžu prijať dary, ale suma od jedného darcu je po novom obmedzená na
300-tisíc eur v jednom kalendárnom
roku. Podľa návrhu koalície sa zavedením tohto limitu zabezpečí väčšia
transparentnosť vo financovaní politických strán.
Politický analytik Ján Baránek
sa k novele vyjadruje s pochybnosťami: „Neviem, či sa v parlamente
nesnažia novým stranám znepríjemniť financovanie. Parlamentné
strany ma jú z čoho financovať
svoje kampane, majú peniaze zo
štátneho rozpočtu za percentá vo
voľbách. Tie sa nedávajú naraz ,
uvoľňujú sa postupne.“ Pripomína
mu to skrytý ťah na nové strany,
keďže je možné, že súčasná vláda
skončí a tieto kroky by mohli byť
prípravou, ako novým stranám sťažiť financovanie.
Novelou sa sprísnili i pokuty
v rozmedzí 10-tisíc až 100-tisíc eur.
Po novom, ak strana prekročí finančný limit na kampaň, mala by zaplatiť
dvojnásobok sumy, o ktorú by strop
prekročila.
V prípade, že by strana prijala
členský príspevok, dar alebo iné
bezodplatné plnenie v rozpore so
zákonom, Štátna komisia uloží
strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku,
daru alebo z iného bezodplatného
plnenia.
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POLITICKÝ MARKETÉR

LENGYEL:

SOCIÁLNE SIETE SÚ DÔLEŽITÉ, ALE
ÚSPECH NEZARUČIA
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Tomáš Griger

Predvolebná kampaň na Slovensku prináša
viacero zaujímavých prvkov. Ako sa dajú
zhodnotiť kampane prebiehajúce na
Slovensku? Prinášajú čierne PR, útočné
prvky, alebo sa nesú v konštantnom
duchu malej krajiny s piatimi miliónmi
obyvateľov? Na naše otázky odpovedal
politický marketér Martin Lengyel, ktorý
v minulosti pracoval na kampaniach
napríklad na Ukrajine a v Bangladéši.

Zaujať voliča skúšajú rôznymi spôsobmi
Videá strany Smer ‒ SD s názvom Bežný deň
slovenskej opozície a ďalšie to, kde Robert Fico
„dohovára“ deťom zo škôlky s menami opozičných lídrov, majú miliónové počty pozretí. Pri
Smere sme na takúto kampaň neboli zvyknutí.
Nie sú tieto videá už trochu cez čiaru?
16

Je to oficiálna antikampaň, ale nemôžeme tvrdiť,
že je to čierne PR. Jednoducho len využili niektoré
slabé miesta opozície a spojili ich. Smer komunikuje, že je zodpovednou zmenou a v tomto prípade vizualizuje, prečo je opozícia nezodpovednou
zmenou. Ale aj opozícia legitímne útočí a poukazuje na dôvody, prečo vymeniť Smer alebo vládu,
pretože tu budú korupcie a škandály. Zatiaľ je to
Január/Február 2020

úplne bežný, predvolebný, konkurenčný boj v rámci
pravidiel.
Kedy by sme mohli hovoriť o čiernej kampani?
To by bolo v prípade, ak by si politická strana vymyslela nejaký fakt a tvrdila by, že je to pravda.
Samozrejme, aj o videách Smeru by sa dalo polemizovať, či v nich je, alebo nie je pravda. Je to
však skôr hravé zobrazenie reality pre ich vlastných voličov. Celá ich stratégia, či už video Petra
Pellegriniho, v ktorom predstavuje zodpovednú
zmenu, alebo aj bilbordy, smeruje na svojich voličov, prípadne na ľudí, u ktorých cítia potenciál.
Niektorých voličov môžu takéto videá mobilizovať.
V podstate je to len iná forma posolstva – nevoľte

opozičné strany. Čo sa týka čiernej kampane, mám
skúsenosť, že to nie je dobrá cesta a politické strany na tom zhoria. Ľudia sú na takéto praktiky citliví a navyše aj otrávení. Hlavne, keď máte na výber
napríklad z piatich subjektov. V tom prípade, ak jeden útočí na druhého, tak máte ešte stále na výber
ďalšie tri subjekty.
Môžeme teda povedať, že súčasná kampaň
na Slovensku je iná ako tá pred štyrmi rokmi
a prináša nové trendy?
Táto kampaň nie je v zásade výnimočná. Prináša
síce zaujímavé prvky, ale v podstate je veľmi podobná tej poslednej. Zaujímavé je to, že vznikli
nové strany, ktoré majú podľa prieskumov šancu
17
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dostať sa do parlamentu. A potom sú tu strany,
ktoré sú na politickej scéne dlhšie, a prieskumy
ukazujú, že ich šance dostať sa do parlamentu
sú, naopak, nízke. Konkurencia je veľmi veľká.
Kandidatúra bývalého prezidenta Andreja Kisku je
tiež nový prvok na Slovensku. Ale žiadna kampaň
nevyčnieva. Prekvapením je akurát strana Smer,
ktorá zmenila logo a prezentuje nového lídra.
Nielen facebook, pomáha aj osobný
kontakt
Úspešnú výmenu lídra sme na Slovensku
zatiaľ nemali. K aždá strana so svojím
lídrom skončila. Bolo to tak v prípade HZDS
a Mečiara, SDKÚ a Dzurindu.
Áno, Smer sa o to teraz pokúša. Oni vedia, že
Pellegrini je populárny, a na tom stavajú. Ak by sa
im podarilo vymeniť Fica za Pellegriniho a vyhrať
vo voľbách, tak by boli prvou stranou na Slovensku,
ktorej sa to podarilo.
Spomínali ste nové strany. Kiskova strana
Za ľudí má podľa prieskumov potenciál dostať sa do politiky. Naopak, Progresívnemu
Slovensku klesajú preferencie. Čím to je?
Kiskom a Trubanom. Keď Progresívne Slovensko
rástlo, tak si ho ľudia spájali najmä so Zuzanou
Čaputovou. Keď vyhrala voľby a stala sa prezidentkou, preferencie rástli. Potom prišiel Truban.
Myslím, že nie je ani podstatné, aké škandály sa
s ním spájajú, skôr je pre voliča stále neznámym
človekom. Nie je pre nich lídrom s charizmou.
Otázka znie, či má dosť času, aby voličov presvedčil.

Voliči sa prikláňajú k tomu, kto
má podľa nich najväčšiu šancu
niečo zmeniť.
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Možno zahviezdi v televíznej debate a ľudia si povedia, že je superstar, ale teraz dávajú logicky svoju
pozornosť Kiskovi, ktorého poznajú ako prezidenta. Voliči sa prikláňajú k tomu, kto má podľa nich
najväčšiu šancu niečo zmeniť. A ak sa nič zásadné
nestane, tak to aj tak zostane.
Spomínali ste televízne debaty. Je to fenomén,
ktorý pomáha v rámci kampane?
Určite. Niektorí politici dokázali zahviezdiť v televíznych debatách. Napríklad Procházkovi to išlo
veľmi dobre. Opačným príkladom bol zase Milan
Kňažko. Všetci čakali, že mu to pôjde, ale jednoducho niekedy to nevyjde podľa plánu. Debaty sú
dôležité, ale tiež aj osobná, priama komunikácia
s voličmi. Niekedy je to naozaj len o tom, koľko
rúk potrasiete. Volič sa správa inak, keď sa s vami
stretne, porozpráva, keď vás počuje a buduje si tak
nejaký vzťah. Kampaň má vždy veľa aspektov. Je
to mix viacerých vecí, ako sú sociálne siete, reklama, televízne spoty, debaty, a potom máte náladu
obyvateľstva, ktoré sa chce k niekomu pridať. Nie
všetky veci sú však drahé a občas stačí ísť len medzi
ľudí. Táto kampaň má dosť nešťastný termín – vo
februári. Vtedy sa ťažšie realizujú stretnutia, eventy, koncerty.
Sociálne siete dnes využíva množstvo politikov. Dokážu tak obísť novinárov a hovoriť
priamo k svojim voličom.
Sociálne siete sa používajú konštantne posledné
štyri roky. Len teraz je viac aktívnych politikov,
ktorí pochopili silu sociálnych sietí. Napríklad
Blaha má jeden z najsledovanejších kanálov. Alebo
Boris Kollár, ktorý využil sociálne siete na to, aby
sa dostal do parlamentu.
To znamená, že stačí byť aktívny na sociálnych sieťach, aby som uspela vo voľbách?
Sociálne siete sú dôležité, ale výsledok sa nedá kúpiť. Je to kombinácia viacerých faktorov. Môžete
mať akokoľvek silno nastavený digitál, ale pokiaľ
máte zle nastavené posolstvo, tak to dopadne zle.
Urobíte jednu chybu, ako urobil Mistrík, prípadne sériu niekoľkých chýb, a môžete skončiť a percentá vám klesajú. Chybu počas kampane môžete
Január/Február 2020
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jednoducho urobiť vždy. Na jednej strane máte bilbordy, televízny spot, komunikujete na sociálnych
sieťach, no vaše posolstvo je nastavené zle. A to už
je naozaj problém.
V posledných komunálnych voľbách niektorí
kandidáti čelili na facebooku mnohým negatívnym diskusiám. Vyzeralo to tak, že voľby
nemôžu vyhrať, a napokon ich vyhrali s výrazným náskokom.
Facebook je jednoducho obmedzená realita.
Väčšinou potrebujete prieskum, aby ste vedeli, čo
je naozaj pravda. Je niekoľko dôvodov, prečo vám
facebook neposkytne relevantné údaje. Na jednej
strane je množstvo ľudí, ktorí politiku nesledujú,
ďalší sa zase nezapájajú do debát. Potom sú ľudia,
ktorí sa vyjadrujú ku všetkému a majú aj viacero
nickov.
Politika sa nedá postaviť iba
na prieskumoch
Čo sa týka volebných prieskumov, čo zaujíma
politické strany a aké informácie si zisťujú
o svojich voličoch?
Okrem preferencií by si mali strany zisťovať aj
voličský potenciál, kde môžu voličov získať a kde
stratiť, alebo ktorá strana im konkuruje. Podstatné
je aj otestovať si svoje obsahové posolstvo, či ľudia rozumejú, čo je to zodpovedná zmena, menší
štát, čo to znamená za ľudí. Okrem toho zisťujú aj
prognózy, ako by sa mohli preferencie uberať, či
majú tendenciu rásť, alebo naopak klesať. V zásade prieskumy ukazujú cestu, kam má strana ďalej
smerovať.
Ako často a hlavne koľko investujú politické
strany do prieskumov?
To závisí od toho, aký je prieskum veľký. Cena môže
byť zhruba od 4-tisíc až do 15-tisíc eur. Odvíja sa
aj od takých vecí, či prieskum robíte štýlom face
to face, alebo telefonicky, prípadne online. Väčšie
politické strany si ich dávajú robiť tak raz, dvakrát
do mesiaca. Ale napríklad, keď sme robili kampaň
na Ukrajine, tak tam nebol deň, kedy by sme nerobili prieskum. Vďaka tomu sme mali priebežne

Cena jedného prieskumu
verejnej mienky môže byť
až 15-tisíc eur.

stále dostatok údajov. Podobne je to aj v Amerike.
Čím máte viac údajov, tým sa vám lepšie pracuje
a rozhoduje. Moja rada by bola pre politické strany robiť prieskumy stále, ale niečo to stojí. Navyše
u nás rozpočty na kampaň nedosahujú také sumy
ako napríklad v spomínanej Amerike a na Ukrajine.
Tam to naozaj funguje v iných rozmeroch ako u nás.
V akých rozmeroch?
Jednoducho je všetko oveľa väčšie. Mám skúsenosť s organizáciou kampane na Ukrajine a bez
toho, aby som hovoril nejaké detaily, tak všetko je
desať- až dvadsaťnásobne väčšie, a to od rozpočtov
na kampane, cez tisícky dobrovoľníkov až po entuziazmus vo volebnej kampani. Samozrejme, je to aj
obrovská krajina.
Prieskumy sú teda základom kampane?
Nedá sa robiť politika postavená iba na prieskumoch
verejnej mienky, to ste potom vlastne taký „fejkový“ politik, hoci môžete kandidovať len preto, že sa
chcete dostať do parlamentu. Urobíte si prieskum,
nastavíte svoje ciele tak, aby sa to ľuďom páčilo. Je
to jeden prístup, a občas aj funguje. No v politike
by mali existovať nejaké princípy. Chcete vstúpiť
do politiky preto, lebo veríte svojim myšlienkam,
máte nejaké princípy – napríklad chcete menší štát,
menšie dane alebo chcete sociálny štát, alebo ste
naozajstný nacionalista, prípadne sa iba hráte na
nacionalistu. Ja si myslím, že kombinácia by mala
byť niekde v strede. Viete, čo chcete povedať, ale zároveň viete počúvať ľudí a snažíte sa nastaviť vašu
komunikáciu tak, aby to pochopili.
19
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EKONOMICKÉ

púta vianočný príspevok či výška
minimálneho dôchodku. Na dôchodcov pozitívne pôsobia aj bezplatné vlaky, ktoré sú zadarmo tiež
pre študentov. Pri nedávnej zmene
bankového odvodu dal SMER – SD
jasne najavo, ako sa bude správať v prípade, že v rozpočte budú
chýbať peniaze. Keďže v rozpočte
chýbajú, treba ich brať tam, kde sú.
Predseda strany povedal, že si vie
predstaviť ešte vyšší bankový odvod. Argumentoval tým, že banky
predsa peniaze majú.

PROGRAMY
POLITICKÝCH STRÁN
Autor: Arian Ali

Pred parlamentnými voľbami sa zovšadiaľ na nás valia posolstvá
volebných lídrov a predstaviteľov strán, ktorí popularizujú svoje
riešenia. Podľa predvolebných prieskumov sa zdá, že do parlamentu
má šancu dostať sa aj desať politických strán. Každá z nich má iné
priority a rozdielne názory. Preto prinášame prehľad základných
ekonomických tém programov relevantných politických strán.

1) Strany súčasnej koalície

SMER – sociálna demokracia je
dlhodobo najsilnejšou politickou
stranou, ktorá na Slovensku vládne
od roku 2006, s malou prestávkou
v rokoch 2010 až 2012. Má svoje
stále témy, ku ktorým sa pravidelne vracia, a ktoré prezentuje, taktiež má aj jasne vyhranený postoj
20

v mnohých ekonomických otázkach.
Napriek tomu ešte stále (pozn. redakcie: do 6. 1. 2020) nemá zverejnený program do nasledujúcich
volieb. Z doteraz zverejnených materiálov, predvolebných téz a nedávno prijatých zákonov sa však dá
budúce smerovanie politiky strany
odhadnúť.
Nosnou témou kampane Smeru
je ochrana sociálneho štátu pred
jeho údajnou demontážou súčasnou opozíciou. Pozornosť upriamuje na niekoľko cieľových skupín.

Na ľudí s najnižšími príjmami cieli
pri zvyšovaní minimálnej mzdy.
Pracujúcich vo všeobecnosti oslovuje rekreačnými poukazmi, za ktoré
poslanci Smeru hlasovali, ale takisto aj presne určenou vrchnou hranicou veku odchodu do dôchodku.
Prezentuje opatrenia na podporu
rodiny, ako zvýšenie rodičovského príspevku či dovolenkových dní
pre mladých pracujúcich rodičov,
alebo bezplatné obedy pre školákov. Poslednú skupinu tvoria dôchodcovia, najmä tí, ktorí poberajú
starobný dôchodok. Ich pozornosť
Január/Február 2020

Z doterajšieho smerovania strany je
zrejmé, že SMER – SD bude po voľbách presadzovať rovnakú politiku.
To znamená navyšovanie verejných
výdavkov. Teda minimálny priestor
pre zníženie vysokej dane z príjmu
fyzických a právnických osôb a jedných z najvyšších odvodov na svete.

MOST-HÍD podľa prieskumov z posledných mesiacov stratil výraznú
časť svojich voličov. Z volebného
programu strany to cítiť a badať
v ňom snahu osloviť tradičného
pravicového voliča. Politické kroky
strany za posledné štyri roky však
s duchom tohto programu nekorešpondujú, keďže sú v ňom kritizované
aj opatrenia prijaté za súčasnej vlády,
najmä zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia práce a regulácie podnikateľského prostredia.
Vo svojej hospodárskej politike vyčlenila strana Most-Híd hneď niekoľko nosných tém. Úloha štátu je
v nej najmä regulačná. Presadzuje

čo najmenšiu byrokraciu, nezávislosť regulačných orgánov, stabilitu a predvídateľnosť regulačného
prostre di a štátu. V obl ast i z amestnanosti navrhuje najmä znížiť daňovo-odvodové zaťaženie
prostredníctvom prijatia rovnej
dane a zmeny sadzby dane z príjmu. Podnikateľský sektor považuje Most-Híd za chrbticu štátneho
rozpočtu a jeho dobrú kondíciu za
nevyhnutnú pre financovanie sociálneho štátu. V tejto kapitole sa
opäť spomína zníženie administratívnej a daňovo-odvodovej záťaže
s cieľom urobiť trh flexibilnejším
a atraktívnejším pre zahraničie.
Strana teda chce napríklad zaviesť
jedno daňovo-odvodové priznanie
a jeden spoločný vymeriavací základ. Na zjednodušenie komunikácie s úradmi chce zaviesť jeden
kontaktný bod pre podnikateľa.
Ďalším krokom na zlepšenie celého podnikateľského prostredia je
jeho stransparentnenie. Eliminácia
nezákonného zvýhodňovania niektorých subjektov a zabezpečenie
rovnakých podmienok pre všetkých
je základom ich programu v tejto
oblasti.

Slovenská národná strana sa tiež
radí medzi strany, ktoré ešte nemajú zverejnený program (pozn. redakcie: do 6. 1. 2020) pre najbližšie
parlamentné voľby vo februári 2020.
Verejne dostupný je len program

z volieb v roku 2016. Ten vymedzuje dvanásť sfér štátu, ktorým sa chce
strana prioritne venovať. Pre každú
voličovi ponúka vlastný balík opatrení na riešenie týchto problémov.
SNS sa ešte v minulých voľbách profilovala prorodinne.
Presadzovala vytvorenie národného
programu materstva a rodičovstva
a dostupnosť bývania pre mladých.
Celistvosť štátu chcela podporiť bojom proti nútenej emigrácii. Zvýšiť
suverenitu krajiny obmedzením
vplyvu oligarchov, a tým šetriť verejné financie. V sociálnej oblasti
mala v pláne zriadiť nové doplnkové starobné poistenie a vytvoriť národný program pre sociálnu
oblasť (na podporu zamestnanosti
mladých a podnikateľov). V systéme zdravotného poistenia zaviesť
jednu štátnu zdravotnú poisťovňu.
Zvýšiť financovanie športu zdanením nadnárodných monopolov.
V segmente daní navrhovala SNS
zavedenie centrálneho výberu daní
a jednoročné zúčtovanie všetkých
príjmov daňovníka, zníženie dani
z príjmov pre právnické aj fyzické
osoby a DPH na „potraviny z dvora“. Smerom k finančným inštitúciám navrhovala zdanenie bánk, čo
považuje za splnené vďaka zvýšeniu bankového odvodu. SNS chcela
tiež zaviesť osobitný odvod z obratu pre obchodné reťazce.
Spomedzi vyššie spomenutých návrhov sa podarilo presadiť len zlomok. Najmä tarifné úpravy, ako
zníženie sadzby dane z príjmu,
DPH na vybrané potraviny, zrušenie daňových licencií a zvýšenie
paušálnych výdavkov. Osobitný
odvod pre reťazce bol schválený, no
21
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EÚ pozastavila jeho platnosť (a SNS
ho následne zrušila) z dôvodu jeho
nesúladu s právom Únie. Jednou
z výhrad bolo aj to, že slovenské reťazce odvod platiť nemuseli, čo deformovalo jednotný európsky trh.
SNS podporila zvýšenie rodičovského príspevku. Tiež zaviedla rekreačné poukazy, ktoré síce prinášajú
pozitíva, no tiež zvyšujú náklady vo
verejnej správe. Viacero krajských
miest preto ohlásilo zvyšovanie
miestnych daní, keďže rekreačné
poukazy do ich rozpočtov priniesli
minimálne zisky. Podľa tvrdení
časti podnikateľov predstavujú neúmernú mzdovú záťaž, a tým negatívne vplývajú na ekonomiku. SNS
tiež zožala kritiku od bánk za navýšenie bankového odvodu z 0,2 na
0,4 %. Napriek na oko nízkej sadzbe v prípade bánk ide o značnú časť
ich zisku.
2) Strany súčasnej opozície

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti sa od svojho vzniku prezentujú ako protikorupčné hnutie.
Vo všeobecnosti preto považujú „zamedzenie nezákonného obohacovania sa“ čelných predstaviteľov štátu
za univerzálny liek.
Efektívnejšie vynakladanie zdrojov by podľa OĽANO prinieslo do
štátneho rozpočtu miliardy eur.
Napríklad na zdravotníctvo dávame toľko isto prostriedkov ako Fíni.
22

Problém Slovenska však podľa strany tkvie v tom, že u nás sa veľká
časť z tejto sumy „stratí“. S problematikou korupcie sú v našej krajine
často spájané aj eurofondy. Hnutie
preto navrhuje zásadne zreformovať a stransparentniť celý proces ich
čerpania.
OĽ ANO má pomerne rozsiahly sociálny program, ktor ý cieli
na všetky „citlivé“ skupiny. Svoje
opatrenia si tam nájdu mladé rodiny, zdravotne postihnutí aj seniori.
K presadzovaným opatreniam na
podporu rodiny sa radí zvýšenie
a predĺženie materskej dovolenky.
V oblasti starobných dôchodkov
navrhujú zvýšiť informovanosť poistencov (napríklad aby vedeli, aký
môžu očakávať dôchodok v I. pilieri).
Tiež chcú podporiť atraktivitu II. piliera. Druhým ústredným motívom
popri sociálnej politike je vyrovnanosť verejných financií. Základným
argumentom hnutia je opäť to, že ak
sa nebude kradnúť, tak v rozpočte
bude na všetko. Dokonca aj na to,
aby bol konečne vyrovnaný. V poslednom balíku programu hnutia je
podpora podnikateľov. Odbúravanie
byrokracie a zoštíhlenie štátnej
správy považuje za dôležité sprievodné efekty. Priamo podnikateľské prostredie by chceli stimulovať
hlavne znížením daňovo-odvodového zaťaženia práce a zjednodušením odpisov. Tieto opatrenia majú
prilákať nové investície. Dôraz sa
však kladie najmä na živnostníkov.
Hnutie navrhuje, aby im štát dane
a odvody spravoval ako službu. To
znamená, že by štátu nahlásili len
jeden údaj (mesačný obrat alebo
mzdu) a späť by dostali platobný
predpis s jedinou sumou na úhradu.
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Strana

Nájomné
bývanie

Dane a odvody

- materská dávka na úrovni
mzdy v zamestnaní
- zvyšenie rodičovského
príspevku o 50/150 eur

SMER – SD

Prvou témou je reforma zdravotníctva. Strana v nej ponúka balík
boja proti korupcii, ktorej cieľom je
ušetriť zdroje a priniesť väčší komfort pacientovi. Medzi svoje ďalšie
priority zaraďuje školstvo a rómsku
problematiku. V školstve chce zabezpečiť rast platov učiteľov minimálne
na úroveň priemernej mzdy a vytvoriť motivačnú zložku platu učiteľa.
Pri rómskej problematike sa strana
zameriava najmä na rómske osady
a sociálne vylúčené spoločenstvá.
Navrhuje vytvoriť ministerstvo pre
sociálne vylúčené spoločenstvá a prijať pre ne špeciálny zákon. Program
SaS tiež prináša odpoveď na spoločenskú požiadavku volajúcu po
zvýšení dôvery v justíciu. Zdrojom
financovania týchto návrhov je reforma verejnej správy a verených služieb ako takých. Cieľom je štát s čo
najmenším počtom úradníkov, ktorý prenechá čo najväčšie množstvo
služieb na vykonanie súkromnému
sektoru. Zmenšenie počtu úradníkov je druhým krokom. Súčasťou
tejto reformy je aj zmena platenia
DPH na tzv. systém Reverse Charge.
Január/Február 2020

Vyrovnaný
rozpočet

Starobné
dôchodky

Znižovanie
byrokracie

- nedodržanie zákona
o rozpočte

- dôchodkový strop
64 rokov
- vianočný príspevok

- na úrovni vlády prijaté 3 antibyrokratické
balíčky

- dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu
(v rámci súčasnej
vlády nedodržanie
zákona o rozpočte)

- rovná daň
- zníženie dane z príjmu

MOST-HÍD

Sloboda a Solidarita je pravicovou
opozičnou stranou už takmer desať
rokov. Podľa slov jej predsedu mala
dostatok času pripraviť ten najlepší
program. V praxi sa zameriava najmä
na podnikateľov, no nezabúda ani na
sociálnu agendu. Program sa sústredí na osem kľúčových reforiem, ktoré
chce strana po voľbách presadiť.

Podpora rodiny

- 1 daňovo-odvodové
priznanie
- 1 kontaktný bod
na komunikáciu so
štátom

- 15 % daň
z príjmu právnických
osôb a SZČO
- zrušenie daňových
licencií

- zvýšenie rodičovského
príspevku o 50/150 eur
- národný program materstva
a rodičovstva

- nedodržanie zákona
o rozpočte

- zákon o minimálnych dôchodkoch
- dôchodkový strop
64 rokov

OĽANO

- zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce
- zjednodušenie odpisov

- zvýšenie a predĺženie materskej dovolenky

- vyrovnanosť verejných financií

- zvýšenie informovanosti poistencov
- zvýšenie atraktivity
II. piliera

- daňové priznania pre
živnostníkov od štátu
- menej zamestnancov štátnej správy

SaS

- odvodový bonus =
zjednotenie a zníženie
odvodov pre väčšinu
občanov

- odvodový bonus podporuje
sadzbami rodičovstvo

- štát by mal míňať len
toľko, koľko má

- odvodový bonus je
súčasťou reformy I.
piliera

- menej zamestnancov štátnej správy

SNS

SME RODINA

- podnikové byty
- dostupnosť
bývania pre
mladých

- zvýšenie materskej dávky
o 200 eur súbežným čerpaním príspevku oboch rodičov
- rodičovský príspevok na
úrovni minimálnej mzdy
- zvýšenie rodinných
prídavkov
- kratší pracovný čas pre matky s deťmi na 1. stupni ZŠ

- 25 000
nájomných
bytov s nájmom
o 30 % nižším
ako je trhová
hodnota

- zníženie dane
z príjmu za dlhoročné
manželstvo
- sadzobne zvýhodnené rodinné daňové
priznania
- zníženie daňovo-odvodového zaťaženia
pre všetkých ekonomicky aktívnych

- coworkingové centrá pre
rodičov nezaopatrených detí
- úprava pracovnoprávnych
vzťahov rodičov maloletých
detí, aby s nimi mohli tráviť
viac času
- viacdetné rodiny

KDH

- podpora
výstavby cenovo
dostupných nájomných bytov

ĽSNS

- príspevok na
bývanie pre
slušné rodiny

- 15 % rovná daň
z príjmu

- materská dávka pre slušné
rodiny 100 % z príjmu
- predĺženie materskej dávky
na 3 roky

20 000 nájomných bytov

- zníženie daňovo-odvodového zaťaženia
práce
- rovná daň

- škôlka pre každé dieťa
- zvýšenie daňového bonusu
na dieťa
- flexibilita čerpania rodičovského príspevku

- zníženie daňovo-odovodového zaťaženia
práce

- škôlka pre každé dieťa
- sflexibilnenie čerpania materskej dávky a rodičovského
príspevku
- vyšší rodičovský príspevok
pre rodiny s viacerými deťmi
do 3 rokov

ZA ĽUDÍ

PS/SPOLU

- dôchodkový strop
64 rokov

- zníženie frekvencie
komunikácie medzi
štátom a ekonomicky
aktívnymi obyvateľmi

- dodržiavanie
zákona o rozpočtovej
zodpovednosti

- dôchodkový strop
na 64 rokov
- zníženie veku odchodu do dôchodku
na 60 rokov

- odstránenie
byrokracie

-- predloženie prvého
skutočne vyrovnaného rozpočtu

- podpora II. a III.
piliera

- zníženie frekvencie
komunikácie medzi
štátom a ekonomicky
aktívnymi obyvateľmi
- zjednodušenie
založenia firmy

- dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia

- skrátenie lehôt na
priznanie dôchodku
- zmena výpočtu
dávok vzhľadom na
odpracované roky
a výšku odvodov

- boj proti byrokracii

- potreba prijatia vyrovnaného rozpočtu
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SaS navrhuje preniesť daňovú povinnosť z dodávateľa na odberateľa. To
znamená, že daň by sa platila až pri
spotrebovaní tovaru alebo služby.
„Sociálnym balíčkom“ strany SaS
a j e dný m z no sných b o dov j e j
programu je „odvodový bonus“.
Zjednocuje a zjednodušuje systém
odvodov na Slovensku. Strana si od
neho sľubuje sprehľadnenie a väčšiu
sociálnu spravodlivosť. Podľa autorov bonusu podporuje rodiny a študentov. Tým poskytuje zvýhodnené
tarify. Súčasne rieši budúci dôchodkový problém živnostníkov, ktorí
platia minimálne odvody. Odvodový
bonus by živnostníkom priniesol
zníženie sociálnych odvodov a boli
by tak viac motivovaní dobrovoľne
si platiť vyššie odvody. Vďaka tomu
by mali nárok na vyšší starobný dôchodok. Najväčším prínosom je však
zníženie výšky sadzieb samotných
odvodov, a tak zvýšenie čistých príjmov ľudí.

Hnutie SME RODINA je jedno z tých,
ktoré stoja na strane „ľudu“. Túto svoju orientáciu sa snaží podporiť silným
sociálnym programom. V ňom ponúka občanovi štátnu starostlivosť „od
kolísky až po hrob“ s cieľom vytvoriť
ideálne prostredie pre rodinu.
Prvým krkom je rozvoj nájomného
bývania. Sme rodina chce postaviť
24

až 25-tisíc nájomných bytov ročne,
v ktorých by bol nájom nižší oproti
trhovej cene o 10 až 40 %. Rodinám
s deťmi do troch rokov chcú poskytnúť 100-eurový príspevok na bývanie. Zvýšiť materskú dávku o 200
eur tým, že sa otcova nečerpaná materská presunie na matku. Pomerne
silný je aj záväzok dostať rodičovský
príspevok na úroveň minimálnej
mzdy. Ako jedni z mála navrhujú
zvýšenie rodinných prídavkov a ich
odstupňovanie podľa veku (čím
staršie dieťa, tým vyššie sú). Tiež
navrhujú 6-hodinový pracovný čas
pre matky s deťmi na 1. stupni ZŠ
pri zachovaní platu (stratu zamestnávateľom kompenzuje štát). V oblasti dávok kompenzujúcich stratu
príjmu je revolučný takzvaný SOS
príspevok. Po jeho zavedení by domácnosť mala dostávať 75 % príjmu
osoby, ktorá vypadla zo zamestnania vplyvom kritickej choroby (napríklad rakovina).
V zdravotníctve chce Sme rodina zaviesť napríklad kardiologický alebo
psychiatrický program, ktoré by boli
financované percentami zo spotrebnej dane na tabakové výrobky a alkohol, spotrebnej dane na alkohol
a výnosov z výherných automatov.
V školstve presadzujú optimalizáciu počtu škôl a učiteľov. Počet žiakov poklesol, no systém sa tomu
neprispôsobil. Znížením počtu škôl
a učiteľov by vzrástla kvalita a platy
pri zachovaní toho istého financovania. Podľa výpočtov hnutia by tieto
opatrenia (ale najmä výstavba bytov) priniesli do štátneho rozpočtu
(cez rôzne dane a odvody) 2 miliardy
eur ročne. Ďalšiu približne miliardu
na naplnenie programu chcú získať
z lepšieho výberu DPH. Tiež chcú
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zaviesť 50 % daň pre energetické
monopoly, digitálnu daň a daň z dividend pre veľké finančné inštitúcie
a telekomunikačných operátorov.

Kresťanskodemokratické hnutie svoju víziu stavia na výraznom
posilnení postavenia rodiny. Rodine,
ako základnej jednotke spoločnosti,
by malo byť umožnené robiť všetko
tak, ako „potrebuje“. A tam, kde zlyháva, by jej štát mal pomôcť – starať
sa o sociálne aj zdravotne znevýhodnených, podporovať mladých
ľudí v zakladaní rodín či zabezpečiť
dôstojnú starobu ľuďom v dôchodkovom veku.
V zdravotníctve chce naprík lad skrátiť čakanie u lekárov.
Dosiahnuť to chce zmenami v ich
financovaní, posilnením kompetencií obvodných lekárov a navýšením
ich počtu. Taktiež chce zlepšiť postavenie a starostlivosť o ZŤP. V oblasti zamestnanosti kladie dôraz na
rodinu, navrhuje napríklad rodinné
daňové priznanie, ktoré by bolo daňovo výhodnejšie ako individuálne podané priznania. Novinkou je
aj takzvané zníženie daní za vernosť. Ak spolu partneri dlhodobo
žijú v manželstve, štát by to mal
odmeniť. V programe je aj vytvorenie coworkingových centier, aby
najmä rodičia nezaopatrených detí
nemuseli dochádzať za prácou. Tiež
navrhuje zjednodušiť podmienky
pracovno-právnych vzťahov tak,
aby najmä rodičom s malými deťmi
Január/Február 2020

umožnili s nimi tráviť čo najviac
času. Ďalším dôležitým opatrením
je podpora výstavby cenovo dostupných nájomných bytov – finančne
aj legislatívne.
KDH sa hlási k vyrovnanému rozpočtu. Priamo v programe sa hnutie
zaviazalo v plnej miere dodržiavať
zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Svoje návrhy chce preto financovať najmä zlepšením podnikateľského prostredia. Nástrojom
na to je napríklad zníženie daňovo-odvodového zaťaženia pre všetkých ekonomicky aktívnych ľudí.
Predpokladaný nárast zamestnanosti by mal priniesť viac peňazí
ako očakávaný výpadok spôsobený
znížením sadzieb. Špeciálny dôraz kladie na rodičov s nezaopatrenými deťmi a viacdetné rodiny.
Zosobnenie pracovných ponúk na
úrade práce – s každým uchádzačom by sa malo pracovať podľa jeho
potrieb, aby bol úspešne zaradený
na trh práce. Na podporu malých
a stredných podnikateľov navrhuje znížiť administratívu na čo najnižšiu mieru. Napríklad nastaviť
frekvenciu zasielania výkazov DPH
a údajov do Sociálnej poisťovne na
raz za štvrťrok. Poskytnúť adresné
dotácie a podporu startupov alebo
vo všeobecnosti prijímať najmä zákony na podporu malých a stredných podnikov. Keďže podľa hnutia
až 70 % takýchto podnikov tvoria
rodinné firmy, strana navrhuje ich
výraznú podporu. Medzi takéto
opatrenie patrí zjednodušenie vyplácania zisku medzi rodinných príslušníkov, menej regulácií a noriem
a možnosť podávať rodinné daňové
priznanie (za celú rodinu pracujúcu
v rodinnom podniku).

primárne venuje životnému prostrediu a boju proti „parazitom“
a imigrantom.

Kotlebovci – Ľudová strana Naše
Slovensko patrí medzi strany, ktoré
nemajú zverejnený aktuálny program
pre najbližšie parlamentné voľby (pozn.
redakcie: do 6. 1. 2020). Známe sú len
programové tézy (nie program) pre
voľby z roku 2016. Tých je desať a každá obsahuje niekoľko nosných cieľov.
ĽSNS navrhovala napríklad vyrovnaný štátny rozpočet alebo zavedenie 15 % rovnej dane. V sociálnej
sfére mala v úmysle nevyplácať akúkoľvek podporu nepracujúcim či stanoviť vek odchodu do dôchodku na
60 rokov. Slušným rodinám chcela
poskytnúť dostupné nájomné bývanie alebo zvýšiť materskú dávku
na 100 % príjmu a predĺžiť ju na tri
roky. Problém nezamestnaných by
strana chcela riešiť ich zapojením do
výstavby bytov, ciest a rekonštrukčných prác. V segmente zdravotníctva navrhovala zaviesť skutočne
bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
Súčasťou tohto snaženia je aj zavedenie jednej zdravotnej poisťovne.
Strana tiež presadzuje návrat strategických podnikov do rúk štátu.
Sľubuje obnovu poľnohospodárstva
a odstránenie byrokracie. V oblasti
obrany vyhlasovala, že je za vystúpenie z NATO, obnovenie zbrojárskej výroby a vybudovanie vlastnej
protivzdušnej obrany. V oblasti „suverenity“ sa chcela pričiniť o odchod
Slovenska z EÚ a znovuzavedenie
koruny. Ostatná časť programu sa

Po štyroch rokoch v parlamente ĽSNS
z viacerých svojich návrhov ustúpila
a ani ich nepredložila do parlamentu.
Podľa vyjadrení jej predsedu už dlhšie
neusiluje o vystúpenie z EÚ a je rovnako otvorená všetkým Slovákom bez
rozdielu. Z ekonomického hľadiska je
však program strany veľmi ťažko realizovateľný. Jediným zdrojom dodatočných financií je podľa nej „reforma“
sociálneho systému. Jej cieľom je, podľa programových téz, aby prestal „živiť
parazitov“. Tým sa následne uvoľnia
prostriedky na riešenie všetkého ostatného. Ak sa však pozrieme na deklarované ciele strany, len samotné
zoštátnenie strategických podnikov by
vyžadovalo veľké zdroje peňazí. Taktiež
vybudovanie samostatnej obrany je
momentálne mimo finančných možností krajiny. Zo sociálnej oblasti je napríklad neudržateľný vek odchodu do
dôchodku nastavený na 60 rokov. Pri
zachovaní súčasných sociálnych odvodov by znamenalo toto zníženie pokles
reálnych dôchodkov.
3) Nové strany

Strana ZA ĽUDÍ sa prezentuje ako
centristická strana. To znamená, že
sa nachádza v strede politického
spektra, zastáva ľavicové aj pravicové názory. Vo svojom programe si
vytyčuje viacero oblastí, ktorým sa
chce venovať. Podobne ako opozičné
25
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strany ako prioritnú predstavuje
svoju reformu zdravotníctva a školstva. Tam strana vidí problém najmä
v zlom hospodárení a nedostatku pridelených zdrojov. Pozornosť sa však
venuje aj reforme justície, ekológii,
sociálnej politike, hospodárstvu štátu a podnikateľskému prostrediu.
V dôchodkovej politike presadzuje
vyššiu podporu pre II. a III. pilier zabezpečenia. V sfére rodinnej politiky chce zabezpečiť škôlku pre každé
dieťa. Ponúka tiež flexibilné čerpanie
rodičovského príspevku alebo zvýšenie daňového bonusu na deti. Rodič
si tak bude môcť vybrať, ako dlho
chce dávku poberať, a tak ovplyvniť
aj jej mesačnú výšku. Zaujímavosťou
je deň dovolenky navyše za každé
narodené dieťa. Sprístupniť bývanie
chce finančnou podporou výstavbou 20 000 nájomných bytov. Tie by
mali slúžiť ako sociálne byty, štartovacie bývanie pre rodiny, ale aj ako
komunitné bývanie pre seniorov.
Nastavenie podielu nájomných bytov
v nových developerských projektoch
na 5 % je tiež jedným z riešení.
Strana Za ľudí je zástancom vyrovnaného hospodárenia a rozpočtu.
Priamo v programe si za svoj cieľ stanovuje predložiť prvý skutočne vyrovnaný rozpočet. V daňovej oblasti
napríklad chce znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce. Zaviesť jednotnú
sadzbu dane z príjmov, ktorá podporí
konkurencieschopnosť. Úspešne bojovať s únikmi DPH a priniesť legislatívnu stabilitu. Zákony vo výraznej
miere meniace podnikateľské prostredie by boli prijímané s účinnosťou najmä od 1. januára. Z hľadiska
veľkých investícií chce ukončiť podporu pre „montážne haly“. Cieľom
26

je na Slovensko prilákať investície
do inovatívnych foriem podnikania.
Dôležitým pilierom na podporu ekonomiky je aj znižovanie byrokracie.
Strana chce výrazne urýchliť proces
zakladania firmy a živnosti. Znížiť
frekvenciu komunikácie medzi podnikateľmi a sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a Finančnou
správou SR. Vo všeobecnosti je cieľom
strany zjednodušiť a zelektronizovať
komunikáciu so štátom.

Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU – občianska demokracia
predstavuje nový subjekt na scéne.
Oslovuje primárne liberálneho voliča
s dôrazom na sociálny a ekologický
rozmer politiky. Aj keď je to nový subjekt, strana Spolu má v parlamentne
už teraz niekoľko poslancov, ktorí
odišli zo svojich predchádzajúcich
strán. Môže tak predkladať zákony
a jej poslanci sa zapájajú do bežného
diania v parlamente. Medzi jej najznámejšie návrhy zákonov patrí určite
„Lex Haščák“. Ten síce parlamentom
neprešiel, no koalícia spustila petíciu
na podporu tohto zákona. Jej cieľom
je ukázať vláde jeho verejnú podporu.
Samotný návrh zakazuje firmám, ktoré obchodujú so štátom, vlastniť veľké
podiely v médiách. Tiež zakazuje krížové vlastníctvo v zdravotníctve. Ten
istý majiteľ nemôže vlastniť napríklad
nemocnicu a aj sieť lekární. Cieľom

Ekonomické programy politických strán · VOĽBY 2020

týchto opatrení je najmä zlepšiť hospodárenie štátu a zlepšiť výdavkovú
stránku rozpočtu. Za svoju prioritu
koalícia označila školstvo a zdravotníctvo, kam by chcela smerovať aj
ušetrené zdroje.
Svoje miesto má aj podpora rodiny.
Pre každé dieťa chce PS-Spolu zabezpečiť miesto v škôlke alebo zvýšiť rodičovské príspevky pre rodiny
s viacerými deťmi vo veku do 3 rokov.
Presadzuje tiež celkové sprehľadnenie
a sflexibilnenie čerpania rodičovských
a materských dávok. V reforme starobných dôchodkov navrhuje zaviesť
tzv. preddôchodok, to znamená predčasné čerpanie 50 % dôchodku a 50 %
úväzku. Ďalšími prioritami sú skracovanie lehôt na priznávanie dávok
a zmena výpočtu dôchodku vzhľadom
na zaplatené odvody a počet rokov poistenia. V oblasti zamestnanosti chce
zvýšiť vymožiteľnosť pracovných
práv zamestnanca alebo poskytnúť
zamestnávateľovi možnosť vyplácať
stravné lístky formou finančnej odmeny, samozrejme, po odsúhlasení
zamestnancom a pri zachovaní súčasných daňových výhod.
Súčasťou programu je aj zníženie
minimálnych odvodov pre SZČO
a zjednodušenie podnikateľského
prostredia (menej regulácií). Jedným
z cieľov je aj dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu. Koalícia si preto uvedomuje, že stratu príjmov (nižšie
zaťaženie práce) bude musieť vykompenzovať novými daňami. Plánuje
zaviesť napríklad digitálnu daň, daň
z ťažby dreva, hazardu, nezdravých
nápojov či bilbordov. Novými daňami
(napríklad uhlíková daň) chce motivovať k ekologickejšiemu správaniu
sa obyvateľstva.
Január/Február 2020

Porovnávajte ponuky rizikového životného poistenia
na základe analýzy potrieb klienta

Analytický nástroj pre agentov
Porovnanie ponuky rizikového životného poistenia od 11 poisťovní
Možnosť zadania vlastných alebo odporúčaných poistných súm
Vytvorenie kalkulácie poistného
Porovnanie produktov podľa ceny a rozsahu krytia
Prehľad výhod a nevýhod produktu
Vytvorenie PDF ponuky s predajnými argumentmi

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
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ANKETA:

AKÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA
BY STE PRIVÍTALI OD NOVEJ VLÁDY?

Maroš Ovčarik
Foto: Maroš Ovčarik

V prvom rade by som zaviedol na každej škole hodiny
finančnej gramotnosti. Finančné rozhodnutia robí
každý človek na dennej báze a nie je v poriadku, že sa
finančná gramotnosť nevyučuje na školách povinne.

Autor: Zuzana Mecková

Prostredníctvom daňovej politiky by som viac zapojil
zamestnávateľov do dôchodkových programov svojich

Generálny riaditeľ,
PARTNERS INVESTMENTS

zamestnancov. Tak, aby sa sporenie na dôchodok stalo
prirodzenou súčasťou zamestnaneckých benefitov.
Prehodnotil by som bankový a poistný odvod. Jeho výška musí byť nastavená tak, aby boli naše finančné inštitúcie konkurencieschopné v rámci regiónu. Aby Slovensko
v budúcnosti neobchádzali investície v tomto sektore.

Martin Kultan
Foto: Martin Kultan

Ak nechceme, aby zdravotníctvo živorilo v budúcom roku tak ako v uplynulom, potrebujeme doň
naliať minimálne 150 miliónov eur. Dôvodom je
fakt, že tak ako po minulé roky, aj do nového desaťročia si prenášame zlozvyky z toho predchádzajúceho. Medzi nimi aj katastrofálne nestabilné
financovanie zdravotníctva.
Dá sa očakávať, že najväčšie riziká rozpočtu sa prejavia na strane príjmov do zdravotného systému,
kde bude mať veľmi zlý vplyv platba štátu. V medziročnom porovnaní to je mínus 38 miliónov eur.
Ak sa pozrieme na výdavkovú stranu, vidíme absolútne podcenený vplyv opatrení odchádzajúcej
vlády – výdavky na sociálne balíčky a rekreačné
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Generálny riaditeľ,
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

poukazy, ceny pre záchranky, dopravu a večný
mzdový automat. Následne rozpočet pre rok 2020
počíta s úspornými opatreniami vo výške skoro
150 miliónov eur. Disciplína ich plnenia z minulých rokov nám napovedá, že toto je ďalšia mína,
ktorá s istotou vybuchne.
Na záver len pripomeniem, že nič z uvedeného
sa netýka zlepšenia kvality zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Stále hovoríme len o tom,
ako udržať zdravotníctvo v akých-takých podmienkach podobných tým v roku 2019. V roku
2020 očakávam, že sa naplno obnažia problémy so stabilitou financovania slovenského
zdravotníctva.
Január/Február 2020

Michal Lehuta
Foto: Michal Lehuta

Slovensku chýbajú najmä opatrenia, ktoré by znovu naštartovali svižnejší rast produktivity práce.
Ten od roku 2010 v priemere dosahuje len 1,4 %
ročne, čo nezabezpečuje ďalšie dobiehanie životnej
úrovne najvyspelejších krajín.
Pre rast produktivity sú dôležité správne motivácie pre
firmy, aby investovali do nových technológií, ktoré prinesú zvýšenie kvality a pokles cien. Motivovať je rovnako potrebné i pracovníkov, aby ich kvalifikácie a výkony
boli na najvyššej úrovni, čím by sa zabezpečili i nové
podnikateľské a inovačné ambície. Motivovanie štátu

Macroeconomist,
VÚB, a. s.

v podobe spravodlivého vynucovania práva, striedmej
regulácie, nápomocnej spolupráce so súkromným sektorom, napríklad vo výskume a vývoji. To znamená, že
potrebujeme prívetivé a dlhodobo predvídateľné podnikateľské prostredie, kvalitné vzdelávanie (vrátane
celoživotného), výskum a vývoj, menej korupcie a míňanie verejných financií na základe analýz efektívnosti.
Žiaduce sú i reformy, ktoré by zaručili dlhodobú
udržateľnosť verejných financií. Kvôli starnutiu
obyvateľstva by sme ich privítali v penzijnom systéme a v zdravotníctve.
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VOĽBY NÁS STOJA VYŠE

V roku 2008 sa o elektronickú voľbu pokúšali aj vo Fínsku v obciach
Karkkila, Kauniainen a Vithi, dopadlo to však fiaskom, keď sa hlasy
voličov nezapočítali, a voľba v týchto
okrskoch musela prebehnúť znovu.
V roku 2017 Fínsko zriadilo komisiu
na posúdenie výhod a nevýhod elektronického hlasovania, a komisia
po roku dospela k názoru, že riziká
a náklady spojené s elektronickou
voľbou nateraz prevyšujú benefity.
Fínsko v tomto smere uvádzame zámerne, pretože populačne zodpovedá
Slovensku.

12 MILIÓNOV EUR.

AKO SA DAJÚ ZEFEKTÍVNIŤ?
Autor: Dominik Hapl

Od novembra 2018 to na Slovensku vyzerá,
akoby sa s voľbami roztrhlo vrece. Viac ako
rok trvajúci maratón začali menej významné
komunálne voľby. V marci nasledovali
prezidentské, ktoré tradične vzbudzujú
pozornosť občanov. Následne v máji sme mali
voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých
sme mali opäť najnižšiu účasť z celej EÚ. Táto
šnúra bude ukončená práve parlamentnými
voľbami vo februári 2020. My sme sa však
pozreli aj na pozadie volieb. Na to, koľko
nás stoja, či sa dá samotná voľba zefektívniť,
alebo či nie je čas začať voliť online.
Cenovka je 12,6 milióna
Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktorý Ministerstvo vnútra SR
zverejnilo v novembri 2019, budú
stáť tohtoročné parlamentné voľby 12,6 milióna eur. Z rozpočtu
Ministerstva vnútra SR na ne pôjde
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10,6 milióna eur, Štatistický úrad
SR budú stáť voľby necelé 2 milióny
eur. Prostriedky Ministerstva vnútra
SR pôjdu prioritne na tlač informačných letákov a volebných hárkov, na
odmeny pre členov a zapisovateľov
volebných komisií a v neposlednom rade na vybavenie volebných

miestností a zabezpečenie ochrany
verejného poriadku počas volebného dňa. Prostriedky zo Štatistického
úradu SR poputujú najmä na sčítanie hlasov a spracovanie výsledkov
volieb.
Hlasovanie cez internet je
zatiaľ skôr rarita
Už v roku 2001 boli pokusy v EÚ
o elektronické hlasovanie v Nemecku
či Francúzsku. Išlo iba o testovaciu
vzorku a elektronické hlasovanie prebehlo vo vybraných obciach. Vyskytli
sa však technické problémy a voľba
sa musela v týchto obciach opakovať.
Elektronické hlasovanie využívajú
najmä krajiny s veľkou populáciou,
ako USA, India či Brazília. Historicky
aj v týchto krajinách zaznamenávame problémy s hlasovaním.
Napríklad v USA bol problém s prezidentskými voľbami v roku 2000 na
Floride. V roku 2006 vznikol problém
v tom, že demokratického kandidáta
displej zobrazoval ako republikána.
A v roku 2008 to bol zase problém
s volebnými zariadeniami v štátoch
Texas a Kalifornia.
Január/Február 2020

Estónsky zázrak má
niekoľko dier
Krajina, ktorá sa už dlhodobo úspešne drží hlasovania cez internet a je
udávaná všetkým za príklad, je
Estónsko. Od roku 2007 tam všetky
voľby prebiehajú elektronicky za pomoci občianskeho preukazu s čipom.
Princíp je „jeden občan, jeden hlas“.
Estónska vláda si tento systém pochvaľuje, a to nielen z hľadiska vyššieho komfortu voličov, ale aj z hľadiska šetrenia nákladov.
Na opačnej strane treba zdôrazniť, že externá komisia na internetovú bezpečnosť s pôsobením v zahraničí varovala estónsku vládu, že
akýkoľvek systém, ktorý prenáša
volebné hlasy cez internet, je zraniteľný. V roku 2014 posudzovala
táto komisia estónsky elektronický
volebný systém a zdôraznila, že by
mohla pozmeniť výsledky, zmeniť
sčítanie hlasov a vymazať záznamy o tomto narušení systému, a to
všetko len za pomoci nainštalovania škodlivého softvéru na volebné
servery. Na základe týchto výsledkov externá komisia odporučila
estónskej vláde, aby elektronické

hlasovanie zrušila kvôli hrozbám,
ktoré sú s ním spojené.
Všetky voľby v jeden deň
Prvým návrhom je spojenie volieb.
Keď sa viacero volieb spojí dohromady, je vyššia pravdepodobnosť toho,
že ľudia prídu voliť. Nie sú presýtení
jednotlivými voľbami, ale majú všetko v jeden deň. Na Slovensku chodíme k volebným urnám štyrikrát.
Voľby do vyšších územných celkov
(krajov), voľby do Európskeho parlamentu, prezidentské voľby a voľby do Národnej rady SR. Spojením
volieb by sa ušetrila aj značná časť
prostriedkov a zvýšila by sa finančná
efektivita. Podobne to už prebieha
napríklad vo Švédsku, kde majú spojené v jeden deň komunálne a parlamentné voľby.
Druhým návrhom je presun volieb na pracovný deň a udelenie dňa
voľna tým, ktorí pôjdu voliť. V praxi by to fungovalo tak, že volebná
komisia dá občanovi potvrdenie
o odvolení, ktoré občan predloží zamestnávateľovi. Aby však podnikatelia neboli stratoví, pretože všetci
zamestnanci pôjdu voliť a oni budú
mať zatvorenú prevádzku, strana SaS
navrhuje zrušiť jeden štátny sviatok –
napríklad Deň Ústavy. Takýmto spôsobom by boli pracujúci motivovaní
ísť voliť, a zároveň by zamestnávatelia neprišli o tržby.
Aplikácia Srdcom doma
A plik áci a obči anskeho zdr už enia Srdcom doma má uľahčiť reg istráciu voličov zo zahraničia
a ich prístup k volebným lístkom.
Aplikácia bola vyvíjaná v spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR a za menej ako tri minúty sa prostredníctvom nej môžete registrovať. Nejde

však o aplikáciu, ktorá by umožňovala voľbu zo zahraničia cez internet.
Ide len o zjednodušenie prístupu
k volebným lístkom, vďaka čomu
by sa mohla zvýšiť účasť voličov zo
zahraničia.
Riešením môže byť
psychológia
Ukazuje sa, že vysokú efektivitu
v prípade volebnej účasti nemá len
ekonomická motivácia, ale aj behaviorálna psychológia. Ak médiá zdôrazňujú, že bude vo voľbách nízka
účasť, nevedie to k nárastu motivácie,
ale naopak. Ľudia si asociujú svoje
okolie, a tak sami nejdú voliť. Preto
ak by sa v médiách spomínala očakávaná vyššia voličská účasť, motivovalo by to ľudí ísť voliť.
V USA sa využíva telefonický rozhovor na to, aby upozornili občanov
na dôležitosť volieb. Výsledky však
ukazovali, že zásadným spôsobom
nemá tento telefonát vplyv na zvýšenie volebnej účasti, až do momentu,
kým sa občana neopýtali, či pôjde voliť. Ak odpovedal, že áno, podvedome
si tým vytvoril záväzok, ktorý následne aj väčšina z kontaktovaných
splnila. Ak sa operátor dokonca pýtal
na detaily, v akom čase pôjde voliť
a ako to má naplánované, výsledok
bol ešte vyšší. Občan si vizualizoval
deň volieb a vytváral mentálny záväzok k tomu, že pôjde voliť.
Ako efektívna sa ukázala v USA aj
e-mailová komunikácia, keď štatistický úrad poslal informačnú správu
ohľadne volieb s poznámkou na konci: „Po voľbách môžete byť kontaktovaný na účely štatistického zisťovania.“ Len táto veta v ľuďoch vytvorila
podnet na to, aby sa pripravili na
prípadný telefonát a motivovalo ich
to ísť voliť.
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DO NÁRODNEJ RADY SR 2020.
VŠETKO, ČO POTREBUJETE
AKO VOLIČI VEDIEŤ
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Voľby budú mať tradičný priebeh. Slovenskí občania starší ako 18 rokov sa vo volebnej miestnosti
najprv musia preukázať občianskym preukazom
a prevezmú si hlasovacie lístky, spomedzi ktorých
budú vyberať svoju preferovanú politickú stranu.
Prevzatie lístkov ešte pred tým potvrdia v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Hlasovanie
prebieha klasicky v samostatnom priestore, kde
volič vyberá jeden hlasovací lístok politickej strany,
ktorej sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Voliť v tomto priestore je povinné, v inom prípade voličovi
okrsková volebná komisia neumožní voliť.

Ako bude vyzerať priebeh parlamentných
volieb 2020, na základe čoho sa rozhodne,
ktorí kandidáti a politické strany prevezmú
vládu v novom štvorročnom období? Ako
a dokedy si vybaviť hlasovací preukaz
v prípade, že ste v čase volieb mimo svojho
trvalého bydliska? Voliť zo zahraničia je
možné poštou, ak o to požiadate najneskôr
do 10. januára 2020. Volebné moratórium sa
začína 27. februára 2020 po polnoci, preto
politické strany ukončia svoje predvolebné
kampane dva dni pred voľbami. Výsledky
volieb budú známe 1. marca 2020.
Ako a kedy sa bude voliť
Blížiace sa parlamentné voľby boli vyhlásené na sobotu 29. februára 2020 od siedmej rána do desiatej
hodiny večer. Jednotlivé mestá a obce tak zašlú najneskôr 25 dní pred voľbami všetkým svojim občanom
starším ako 18 rokov oznámenie o voľbách, ktoré
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obsahuje volebný okrsok, čas a miesto, kde občan
môže voliť. Voliči, ktorí sa nemôžu kvôli závažným,
najmä zdravotným dôvodom dostaviť do volebnej
miestnosti, majú možnosť požiadať mesto alebo obec,
resp. príslušnú okrskovú volebnú komisiu, o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Január/Február 2020

Volič má dve možnosti, ako hlasovať. Prvou je, že
vyberie hlasovací lístok strany, ktorej chce odovzdať hlas a bez ďalšej úpravy ho vloží do obálky
a hodí do volebnej urny. Druhou možnosťou je, že
na vybranom hlasovacom lístku strany volič zakrúžkuje poradové číslo najviac štyroch ľubovoľných kandidátov, ktorých preferuje. V prípade, že
by ich zakrúžkoval viac, hlasovací lístok sa bude
počítať v prospech politickej strany, ale nebude sa
prihliadať na zakrúžkované prednostné hlasy.
Na čo nesmie volič zabudnúť, je jeho povinnosť
odložiť nepoužité alebo nesprávne vyplnené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky, ktorá bude
k dispozícii vo volebnej miestnosti. V opačnom

prípade sa podľa Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky volič dopustí priestupku, za ktorý zaplatí
pokutu 33 eur.
Dokedy si vybaviť hlasovací preukaz
Mnoho ľudí dnes žije mimo svojho trvalého pobytu. Práve podľa neho sú však voliči zapísaní v určitom volebnom okrsku. V prípade, že sa počas volieb budú zdržiavať mimo svojho trvalého pobytu
na území Slovenska, môžu využiť hlasovací preukaz, s ktorým majú oprávnenie voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. O vydanie
hlasovacieho preukazu môžu požiadať obec, kde
majú svoj trvalý pobyt. Obec na základe žiadosti
vydá hlasovací preukaz pre voliča a vyčiarkne ho zo
zoznamu voličov s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môže
volič podať tromi spôsobmi. Prvou z možností je
požiadať oň osobne na mestskom alebo obecnom
úrade v mieste svojho trvalého bydliska, najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb
28. februára 2020. Nato obec bezodkladne vydá
hlasovací preukaz. Druhá možnosť je žiadosť podaná v listinnej forme doručená obci do 10. februára
2020, teda najneskôr 15 pracovných dní pred dňom
konania volieb. Treťou možnosťou je elektronická
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žiadosť (e-mailom) vo forme naskenovanej žiadosti alebo v textovej forme. Táto žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci tiež
najneskôr do 10. februára 2020. Elektronickú adresu na doručovanie žiadostí nájdu voliči na webových stránkach obcí alebo ich úradných tabuliach.
Hlasovací preukaz voličovi zašle obec doporučene
„do vlastných rúk“ na adresu trvalého bydliska, prípadne na inú uvedenú korešpondenčnú adresu do
troch pracovných dní od doručenia žiadosti.
Voliť sa dá aj poštou zo zahraničia
Voľba poštou je určená pre dve skupiny slovenských občanov. Pre tých, ktorí majú trvalý pobyt na
Slovensku, ale v čase volieb budú mimo Slovenskej
republiky, a pre tých, ktorí nemajú trvalý pobyt na
území Slovenska.
Ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale
v čase volieb budú v cudzine, mohli požiadať o voľbu poštou buď v listinnej forme tak, aby žiadosť
bola doručená na adresu mestského alebo obecného úradu v mieste ich trvalého bydliska najneskôr
50 dní pred dňom konania volieb, čo bolo najneskôr do 10. januára 2020. Jednoduchšou možnosťou bolo poslať obci e-mail. V žiadosti muselo byť
uvedené meno a priezvisko voliča, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a miesto pobytu v cudzine.
Tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky, mohli požiadať o voľbu poštou v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra SR taktiež najneskôr
do 10. januára 2020. Okrem toho o voľbu poštou
mohli tiež požiadať elektronicky e-mailom do rovnakého termínu na adrese volby@minv.sk. Títo
voliči však k žiadosti museli pripojiť ďalšie prílohy
bližšie určené na stránkach Ministerstva vnútra SR,
ako sú fotokópia cestovného pasu alebo osvedčenie
o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Žiadateľom o voľbu poštou obec najneskôr 35 dní
pred volebným dňom, to znamená do 25. januára
na adresu miesta pobytu v zahraničí, poslala obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie
lístky, poučenie o hlasovaní a návratnú obálku
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označenú heslom „Voľba poštou“. V prípade žiadateľov bez trvalého pobytu na Slovensku im zaslalo
obálku Ministerstvo vnútra SR. Volič posiela naspäť vyplnený hlasovací lístok v zalepenej obálke
s úradnou pečiatkou obce. Tú vloží do návratnej
obálky, ktorú následne odošle. Poštovné zaplatí
volič. Jeho hlas bude uznaný, ak hlasovací lístok
doručí obci trvalého bydliska (resp. Ministerstvu
vnútra SR) najneskôr do 28. februára 2020.
Koniec volebných kampaní
a predvolebných prieskumov
Predvolebné kampane kandidátov sú v plnom
prúde. Začali sa už 5. novembra po oficiálnom vyhlásení parlamentných volieb Andrejom Dankom
a zverejnení tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov
SR. K tomu sa vzťahuje volebné moratórium, ktoré sa začína 27. februára 2020 po polnoci, čo pre
kandidátov znamená zákaz vedenia predvolebných
kampaní 48 hodín pred dňom konania volieb. Pre
médiá sa moratórium začína 48 hodín pred začiatkom volieb, čo je teda tiež 27. februára o siedmej
ráno.
Moratórium platí aj na predvolebné prieskumy.
Predstavitelia strán Smer-SD, SNS a ĽSNS prišli
pred niekoľkými týždňami s návrhom zvýšiť súčasných 14 dní moratória na predvolebné prieskumy
až na 50 dní pred voľbami. Informovanosť občanov
o stave preferencií jednotlivých strán by tak bola
na dlhšie obdobie obmedzená. Podľa poslancov
sa v tomto prípade neobmedzuje právo voličov na
informácie, ale naopak, snahou je ochrániť voliča
pred dezinformáciami. Ich motiváciou mala byť
vyššia orientácia voličov na program politických
strán.
Súčasná vláda sa síce na novom návrhu zhodla,
prezidentka Zuzana Čaputová ho však nepodporila. Najprv ho nepodpísala a vrátila ho parlamentu,
po opätovnom schválení poslancami sa obrátila na
Ústavný súd SR, aby dočasne pozastavil účinnosť
novely zákona a preskúmal jeho ústavnosť. „Som
presvedčená o tom, a to bol aj dôvod vetovania príslušného ustanovenia, že je v rozpore s viacerými
právami garantovanými Ústavou SR,“ vyjadrila sa
Január/Február 2020
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Zuzana Čaputová. Konkrétne ide o porušenie práva na informácie, právo zhromažďovania či šírenia
informácií.
Ústavný súd SR nakoniec prijal návrh prezidentky 18. decembra 2019 a rozhodol o pozastavení
účinnosti novely. To znamená, že v najbližších parlamentných voľbách bude znovu platiť pôvodné
14-dňové moratórium na predvolebné prieskumy,
platiť začne od 14. februára 2020. Ústavný súd
však bude naďalej dôkladne posudzovať ústavnosť
moratória, preto definitívny výsledok môže byť
známy až o niekoľko mesiacov. Ten však už nebude
mať vplyv na najbližšie voľby.
Kedy a kde budú známe výsledky
volieb
V sobotu 29. februára 2020 sa volebné miestnosti
zatvoria o desiatej večer. Okrsková volebná komisia následne sčíta všetky hlasy, vylúči neplatné
hlasovacie lístky a zistí, koľko voličov politickej
strany alebo koalície využilo právo prednostného hlasu. Nato vypracuje zápisnicu, ktorú doručí
okresnej volebnej komisii. Tá ju odošle štátnej
volebnej komisii. Oficiálne výsledky volieb budú
vyhlásené štátnou volebnou komisiou na druhý
deň po uskutočnení volieb v nedeľu 1. marca 2020.
Predbežné neoficiálne výsledky sa však objavia už
po prvých sčítaných hlasoch na webe Štatistického
úradu SR.
Ako sa rozdelia mandáty
Tu zasahuje Štátna komisia pre voľby a kontrolu
financovania politických strán, ktorá má povinnosť zistiť, koľko platných hlasov celkovo bolo
odovzdaných pre každú politickú stranu. Politické
strany, ktoré získali viac ako 5 % hlasov z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, získavajú
miesto v parlamente. Pri prideľovaní mandátov,
teda počtu miest v parlamente pre jednotlivé politické strany, je potrebné zistiť najprv republikové
volebné číslo. To predstavuje súčet platných hlasov
odovzdaných pre postupujúce politické strany alebo koalície, ktorý sa vydelí číslom 151. Výsledná
hodnota sa zaokrúhli na celé číslo – tak vzniká republikové volebné číslo.

Následne sa celkový počet platných hlasov, ktorý
získala politická strana alebo koalícia, delí republikovým volebným číslom. Na základe tohto výsledku politická strana získa výsledný počet mandátov.
Právo voleného kandidáta na mandát závisí od vopred určeného poradia kandidátov na hlasovacích
lístkoch, prípadne podľa prednostne zakrúžkovaného kandidáta. Prednostné právo na mandát získa
spomedzi všetkých kandidátov ten, kto získal aspoň
3 % prednostných hlasov zo všetkých platných hlasov, ktoré jeho politická strana vo voľbách dostala.
Počet miest v parlamente je obmedzený pre 150
poslancov, ktorí sú volení na štvorročné obdobie
svojho pôsobenia. Podľa počtu získaných mandátov vo voľbách tak politické strany obsadia 150
miest svojimi víťaznými kandidátmi, ktorí splnili
vyššie uvedené podmienky na získanie mandátu.
Kto môže zostaviť vládu
Politická strana, ktorá získa najväčší počet hlasov
v demokratických voľbách, ešte nemá isté, že bude
mať možnosť tvoriť vládu. Dôležité slovo tu má
prezidentka, ktorá podľa ústavy poveruje zostaviť vládu predsedu politickej strany, ktorá dokáže
zabezpečiť väčšinové zastúpenie poslancov v parlamente (aspoň 76 poslancov), napríklad aj spojením viacerých strán do vládnej koalície. Je však
na prezidentke, či poverí zostavením vlády víťaznú stranu z volieb (čo bolo doposiaľ vždy zvykom),
alebo dá priestor na zostavenie vlády napríklad aj
v poradí druhej strane.
V prípade, že by prezidentka poverila zostavením
vlády víťaznú stranu, a tá by nebola schopná zabezpečiť väčšinovú koalíciu v parlamente, teda že by
poslanci z iných strán neboli ochotní dohodnúť sa
na spoločných hodnotách a ďalšej spolupráci, prezidentka môže poveriť zostavením vlády predsedu
ďalšej politickej strany, ktorá by väčšinovú koalíciu
dokázala vytvoriť.
Po vytvorení väčšinovej koalície dáva prezidentka
súhlas na výkon pôsobnosti vlády, vymenúva predsedu vlády a na jeho návrh aj ďalších predstaviteľov
vlády.
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Základný plat v hrubom

Paušálne náhrady

Dohromady

Prezident

7 844

1 328

9 172

Premiér

3 541

1 076

4 618

Ministri

2 795

877

3 672

Poslanec NR SR
s trvalým pobytom
v Bratislavskom kraji

1 961

1 385

3 346

Poslanec NR SR
s trvalým pobytom
mimo Bratislavského
kraja

1 961

1 615

3 576

Príjem poslancov NR SR a ostatných vládnych predstaviteľov v roku 2019

Platy poslancov Národnej rady SR
a vládnych predstaviteľov sa za posledný
rok razantne zvýšili. Kým od roku 2011
až do 2018 bol mesačný plat poslanca
stále na úrovni 1 961 eur, tak v minulom
roku sa zvýšil na 3-tisíc eur.

M

Funkcia

Zdroj: NR SR

Autor: Magdaléna Švančarková

es ač ný pl at p osl anca v roku 2019 b ol
v hrubom 3 039 eur. To však nie je všetko.
Každému poslancovi prináležia aj paušálne náhrady. Tie zahŕňajú diéty a ďalšie výdavky (napríklad cestovanie) spojené s výkonom funkcie.
Tieto náhrady takisto zohľadňujú aj vzdialenosti, ktoré musia jednotliví poslanci precestovať.
Napríklad pri poslancoch z Bratislavského kraja
sú paušálne náhrady vo výške 1 824 eur za 1 mesiac. Poslanci s trvalým pobytom mimo Bratislavy
ich majú každý mesiac vo výške 2 128 eur.
Okrem toho niektorým ústavným činiteľom
prináležia aj funkčné príplatky. Napríklad v prípade predsedu vlády je to 747 eur mesačne. Príplatky
patria aj ďalším ústavným činiteľom (predseda NR
SR – 498 eur, podpredseda NR SR – 332 eur, predseda výboru NR SR – 166 eur, podpredseda výboru
NR SR – 83 eur). Platy, funkčné príplatky a odmeny
ústavných činiteľov sa zdaňujú, paušálne náhrady
nepodliehajú ani zdaneniu.
Plat poslanca NR SR sa podľa zákona vypočítava ako trojnásobok výšky priemernej nominálnej

Príjem poslancov NR SR a ostatných vládnych predstaviteľov v rokoch 2011 – 2018

Funkcia

mzdy v národnom hospodárstve v predchádzajúcom roku. V prípade členov vlády to je 1,5-násobok
platu poslanca (počas zmrazovania platov bol tento
násobok ešte znížený o 5 percent). Výpočet platu
prezidenta je 4-násobok platu poslanca.
Zmrazovanie platov do roku 2018
Posledné roky však poslanci každoročne zmrazovali svoje platy a držali ich tak na úrovni
z roku 2011. Odmena bola teda počas ôsmich
rokov stále rovnaká – 1 961 eur. Dôvodom bola
najmä nelichotivá ekonomická situácia. Minulý
rok však vôľa zmraziť platy už nebola a viacerí
poslanci argumentovali tým, že ekonomike sa
darí. A tak v roku 2019 plat poslancov poriadne
narástol. Od ich platu sa však odvíjajú aj platy
ďalších ústavných činiteľov. Najväčší skok zaznamenal plat prezidenta. Kým predchádzajúci prezident Andrej Kiska dostával mesačne 9 172 eur,
tak jeho nástupkyňa Zuzana Čaputová dostáva
o 4-tisíc eur viac.
Január/Február 2020

Základný plat v hrubom

Paušálne náhrady

Dohromady

Prezident

12 156

1 328

13 484

Premiér

5 306

1 076

6 382

Ministri

4 559

877

5 436

Poslanec NR SR
s trvalým pobytom
v Bratislavskom kraji

3 039

1 824

4 863

Poslanec NR SR
s trvalým pobytom
mimo Bratislavského
kraja

3 039

2 128

5 167

Zdroj: NR SR
Ďalšie výhody
Okrem základného platu, paušálnych náhrad či
prípadných funkčných príplatkov čerpajú ústavní
činitelia aj ďalšie výhody. Napríklad poslanec NR
SR, ktorý nemá trvalý pobyt v Bratislave, má nárok
na ubytovanie v zariadení Kancelárie NR SR, má
nárok na najviac troch asistentov a môže bezplatne
využívať železničnú dopravu.
Predseda parlamentu má právo bezplatne využívať primerane vybavený byt. Okrem toho majú
poslanci po zániku mandátu aj nárok na vyplatenie
dvoch (ak vykonávali mandát najmenej 5 mesiacov
a menej ako 5 rokov) až troch platov (ak vykonávali
mandát najmenej 5 rokov).
Výhody okresali
Množstvo výhod však v decembri poslanci okresali. Podľa schválenej novely zákona o platových

pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2020, tak zanikol napríklad nárok na vyplatenie platov po zániku mandátu
v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný
trestný čin. Podľa dôvodovej správy predkladateľov
to bolo ,,nelogické a nesprávne“, aby takíto poslanci
mali nárok na vyplatenie platov.
Okrem toho zanikli aj niektoré výhody pre bývalých prezidentov. Prezidentovi totiž po skončení
výkonu funkcie patrí doživotne plat vo výške platu
poslanca NR SR a takisto aj ochrana podľa rozsahu, ktorý určí Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. V prípade, že bývalý prezident začne vykonávať
inú funkciu ústavného činiteľa, napríklad stane sa
poslancom NR SR, tak mu podľa novelizovaného zákona neprináleží plat ani ochrana počas výkonu tejto
funkcie. Takouto zmenou reagovali poslanci najmä na
vstup Andreja Kisku na politickú scénu.
37

VOĽBY 2020 · Politológ Kováčik: Lajtmotívom volieb je zmena

Politológ Kováčik: Lajtmotívom volieb je zmena · VOĽBY 2020

POLITOLÓG KOVÁČIK:
LAJTMOTÍVOM VOLIEB
JE ZMENA
Autor: Arian Ali
Foto: archív Branislava Kováčika

Aká zmena Slovensko čaká po voľbách
v roku 2020? Zmení sa zásadne smerovanie
krajiny? Podarí sa dosiahnuť vyrovnaný
rozpočet? Majú sa občania obávať rušenia
sociálnych balíčkov? Bude opozícia schopná
po voľbách spolupracovať? Nielen na
to odpovedá v rozhovore pre Financial
Report dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici Branislav Kováčik.
Neočakávajme zmeny v ekonomike krajiny
Predvolebná kampaň je v plnom
prúde a takmer všetky politické
strany sa svojím spôsobom hlásia k celospoločenskej zmene.
Očakávate po voľbách výraznú
zmenu v smerovaní nášho štátu?
Ústrednou témou celých volieb je a aj
bude zmena. Prihlásili sa k nej prakticky všetky strany. Základné piliere
štátu sa však určite meniť nebudú.
38

Zmena zahranično-politickej orientácie alebo základného smerovania
štátu je v podstate tiež vylúčená.
Nemyslím si ani, že príde k zmene
členstva Slovenska v medzinárodných organizáciách.
V čom je najmarkantnejší rozdiel
medzi formou zmeny opozície
a formou zmeny koalície?
V ponímaní opozičných strán ide
na jmä o zmenu vlády. C hcú sa
čo najvýraznejšie vymedziť voči

predchádzajúcim vládam a priniesť
nový štýl politiky. Z ich uhla pohľadu je však konečným cieľom prevzatie moci. Dokonca aj koaličné strany
používajú ako ústredný motív zmenu. Pri SMER – SD a Most-Híd prišlo k zmene volebného lídra. Všetky
koaličné strany dávajú do popredia
nové alebo aj menej známe tváre
z minulosti. Tie to prezentujú ako
generačnú obmenu a naplnenie
spoločenskej požiadavky volajúcej
po zmene.
Január/Február 2020

Oplatí sa takáto stratégia strane
SMER – SD? Nebolo by výhodnejšie prezentovať kontinuitu?
Prihlásiť sa k zmene je z ich momentálnej pozície logické východisko.
Za predchádzajúceho vedenia strana v preferenciách výrazne klesla. Takáto prezentácia je ich jediná
možnosť, ako stabilizovať momentálnu úroveň popularity a uspieť vo
voľbách.
Čiže vo všeobecnosti ide najmä
o zmenu čelných predstaviteľov
štátu? Ekonomické smerovanie
krajiny to zásadne neovplyvní?
Áno. V prípade koalície nemôžeme očakávať nejaké zásadné zmeny
v ekonomickom smerovaní krajiny. Nové sociálne balíčky určite nie
sú významným posunom v tejto
oblasti. Na druhej strane, ak súčasná opozícia zloží po voľbách vládu,
tak si nebude môcť politicky dovoliť robiť zásadné zmeny povedzme
už v prijatých sociálnych balíčkoch.
Pochopiteľne by to vyvolalo veľkú
nevôľu zo strany voličov.
Prezidentka môže zamiešať
karty
Podľa prieskumov by mal voľby vyhrať už piatykrát za sebou
SMER – SD. Môže prezidentka
Zuzana Čaputová obísť ústavné
zvyklosti a ponúknuť zostaviť vládu aj inej strane ako tej víťaznej?
Ak by pani prezidentka nepoverila
víťaza zostavením vlády, tak by určite porušila nepísané zvyklosti, ktoré
po voľbách máme. Na druhej strane
nemá zo zákona povinnosť poveriť zostavením vlády víťaza volieb
ako prvého, aj keď je to zaužívanou
praxou. Všetko bude však závisieť

od výsledku volieb. Ak bude rozdiel medzi prvou a druhou stranou
tesný, tak by takéto správanie bolo
zdôvodniteľné. Ak by však povedzme SMER – SD mal dvojnásobný
zisk ako PS-Spolu, bol by to problém.
Navyše, bolo by to o to kontroverznejšie, že pani prezidentka z tejto
koalície pochádza. Bez ohľadu na to,
koho zostavením poverí, opozičné
strany určite hneď po voľbách začnú
realizovať vlastné rokovania s cieľom
zostaviť vládu.
Súčasná vládna strana SMER –
SD prezentuje, že ona jediná je
schopná ochrániť sociálny štát
na Slovensku a že žiadne opatrenia, ktoré zaviedla, rušiť nebude.
Sú však takéto vyjadrenia reálne?
Je nepravdepodobné, že by strana
SMER – SD zmenila svoj kurz. Ak
dlhodobo robíte opatrenia pre nejakú konkrétnu cieľovú skupinu
obyvateľstva, je veľmi malá šanca, že svoju politiku zrazu zmeníte.

Nepredpokladám, že by SMER – SD
po voľbách tieto opatrenia akokoľvek rušil. Veľmi podobne je to však aj
so súčasnými opozičnými stranami.
Ak by aj vytvorili vládu, po voľbách
zrejme nenájdu politickú odvahu
k rušeniu rôznych typov sociálnych
balíčkov. Určite budú kritizovať to,
ako zaťažujú rozpočet, no pravdepodobne hneď po voľbách nebudú
chcieť robiť opatrenia, ktoré by zasiahli konkrétnu skupinu ľudí.
Čiže je v podstate jedno, kto voľby vyhrá? Sociálne balíčky predsa
aj tak veľké zmeny nečakajú.
To určite nie, ale ak by boli aj strany
súčasnej opozície pri moci, nenájde
sa na to politická vôľa. Navyše takáto vláda by bola zložená aj zo strán
so silným sociálnym programom. Tie
by v takejto situácii boli určite proti.
Ľudia sa teda nejakého rušenia báť
nemusia, aj keď je možné, že štát sa
pokúsi si tieto straty kompenzovať
niekde inde.
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Rada pre rozpočtovú zodpovednosť uviedla, že nedosiahnutie
vyrovnaného rozpočtu v tomto
roku je z 90 % spôsobené opatreniami vlády a len 10 % pripisuje
externým faktorom, ako sú kríza
a brexit. Prečo sa vláda rozhodla
de facto sabotovať dodržanie
vlastného rozpočtu?
Vláda to nevníma ako sabotáž. Z jej
uhla pohľadu je to prijímanie nevyhnutných opatrení, ktoré majú vyššiu prioritu. V predvolebnom roku
sa tradične vládne strany snažia
využiť všetky možnosti, ktoré majú
k dispozícii. Je prirodzené, že s blížiacimi sa voľbami prišlo v tejto oblasti k akcelerácii. Ekonómovia môžu
zostaviť rozpočet ako vyrovnaný,
no politické strany musia plniť svoj
program.
Aké opatrenia by sa museli spraviť na to, aby sme vyrovnaný
rozpočet dosiahli aspoň v tomto
roku?
Rozpočet na tento rok už bol schválený ako deficitný. V žiadnom prípade teda vyrovnaný rozpočet nebude. Navyše reálnosť naplánovaného
deficitu kritizovala prakticky celá
opozícia a aj časť odbornej verejnosti. Podľa Národnej banky Slovenska,
alebo európskych inštitúcií, bude
reálny deficit násobne vyšší oproti
naplánovanému. Príjmy sú zadefinované príliš optimisticky a vplyvy nedávno schválených výdavkov v ňom
nie sú korektne reflektované.
Opozičný kompromis
V opozícii nájdeme pomerne
pestrú paletu rôznych programov a názorov. Ktoré opozičné
strany majú najväčšiu šancu po
40

voľbách realizovať svoj volebný
program a priniesť ľuďmi vytúženú zmenu?
Najdôležitejšie pre každú stranu pri
realizácii programu je byť vo vláde.
Z opozície sa veci presadzujú veľmi
ťažko. Z pozície mimo parlamentu je
to takmer nemožné. Opozičné strany PS-Spolu a Za ľudí majú v súčasnosti zatiaľ najlepšiu východiskovú
pozíciu, a v prípade, že by sa im
podarilo zostaviť vládu, majú aj reálnu šancu realizovať svoj program.
Taktiež strany OĽANO, SAS, KDH
a Sme rodina by sa mali dostať do
parlamentu. Ak to bude relevantné,
tak zrejme aj do budúcej vlády. Byť
vo vláde je však základným predpokladom realizácie akéhokoľvek
programu. Najviac ohrozené sú strany SAS a KDH. Liberálov poškodil
vnútorný rozkol. Ten však vyriešili
v pomerne dostatočnom predstihu
pred vypuknutím volebnej kampane. KDH je dlhodobo ohrozované
vysokou konkurenciou, s ktorou zápasí o kresťansko-konzervatívneho
voliča. Obe strany si však v kampani
výrazne veria a mali by sa do parlamentu dostať.
Dokázala by súčasná opozícia zostaviť vládu? Neboli by ich rozdielne názory v kultúrno-spoločenských otázkach prekážkou
v povolebnej spolupráci?
Na vládnutie potrebujete minimálnu pozitívnu zhodu. To znamená, že
sa musíte dohodnúť na spoločnom
programe – ekonomickom, ale aj
ideovom. Či a v akej miere to dokážu,
bude závisieť len od nich a od výsledkov volieb. Zisky jednotlivých strán
po voľbách vo veľkej miere vplývajú
na ich ochotu ustúpiť zo svojich požiadaviek. Ak budú schopné nájsť po
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voľbách kompromis a dodržiavať ho,
tak budú mať šancu úspešne vládnuť.
Budú ho však schopné dosiahnuť?
Je pre ne spoločenská požiadavka
na zmenu dostatočne motivujúca?
Je to pre ne jediná možnosť, ako
vládnuť. Dôležité pre strany je aj zostať vernými svojmu programu. Ak
vás vaši voliči volia preto, lebo sa
hlásite k určitým hodnotám a princípom, môže byť problémom, ak to
zrazu robiť prestanete. Ak budete nútení urobiť v tejto súvislosti kompromis, tak to vaši voliči nemusia akceptovať. Preto budú musieť po voľbách
nájsť vhodný pomer medzi kompromismi a ich vlastnými hodnotami.
Aké by boli ekonomické vplyvy
takejto vlády opozície? Majú sa
ľudia obávať napríklad straty sociálnych výhod alebo zvyšovania
daní a odvodov?
Pochopiteľne, žiadna strana vám
dopredu nepovie, že plánuje zrušiť
nejaké sociálne opatrenia. Všetky
strany súčasnej opozície však deklarovali, že dane zvyšovať nebudú.
Niektoré dokonca vo svojich programoch majú zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Hlavným nástrojom
získania potrebných financií je zlepšenie efektivity fungovania štátu. To
by malo priniesť dostatok zdrojov na
zachovanie tzv. sociálnych balíčkov.
Mnohé opozičné programy majú pritom sociálne ladené programy. Preto
sa dá predpokladať, že by boli proti
výraznému rušeniu týchto opatrení.
Kto by šiel do vlády
so SMER-om
Sú na politickej scéne strany, ktoré by realizáciou svojho programu
Január/Február 2020

mohli uškodiť Slovensku a jeho
záujmom?
Záleží na tom, čo sú záujmy
Slovenska. Pokiaľ z geopolitického hľadiska vnímame Slovenskú
republiku ako integrálnu súčasť
európskych a transatlantických integračných zoskupení, a súčasne
to považujeme za to najlepšie pre
našu krajinu, tak jediná relevantná
strana, ktorá by mohla Slovensku
uškodiť, je ĽSNS. Tá presadzuje odchod z EÚ a vystúpenie z NATO. Bez
reálnej alternatívy sú takéto návrhy
čistý populizmus. Hovoriť svoj názor
je legitímne, ale vždy by malo byť
predstavené aj alternatívne riešenie.
Napríklad Slovensko si nie je schopné samo zabezpečiť svoju bezpečnosť. Jednoducho nemáme dostatok
finančných prostriedkov, aby sme
vojensky konkurovali početnejším
štátom.
Súčasný premiér Peter Pellegrini
a predseda SMER-u Robert Fico
vylúčili povolebnú spoluprácu
len s ĽSNS. Sám Pellegrini v diskusnej relácii Na telo pripustil
spoluprácu s Andrejom Kiskom.
Vidíte niekde priestor na spoluprácu medzi stranou SMER – SD
a opozičnými stranami?
Politická strana SMER – SD tradične nikoho pred voľbami zo spolupráce nevylučuje. Prípad ĽSNS je
v histórii SMER-u ojedinelý. Pokiaľ
ide o konkrétnu spoluprácu so
stranou Za ľudí, premiér deklaroval, že si takúto spoluprácu predstaviť vie. Treba si však uvedomiť, že na spoluprácu potrebujete
dvoch a všetky subjekty opozície
deklarujú neochotu spolupráce so
SMER-om. Viaceré opozičné strany sa vyjadrili, že sú ochotné ísť

radšej do predčasných volieb, ako
do vlády so SMER – SD.
Vidíte nejaké strany, ktoré by
boli ochotné spraviť kompromis
a vytvoriť vládu so SMER-om?
Hnutie Sme rodina by bolo zrejme ochotné pristúpiť na takýto
kompromis pri jasne stanovených
podmienkach. Medzi strany, u ktorých je isté, že takéto niečo neurobia, môžeme zaradiť SAS a OĽANO.
Predpokladám, že rovnako ani strany
PS-Spolu a Za ľudí by povolebnú spoluprácu so SMER-om nepreferovali.
V súčasnosti to vyzerá, že vláda sa
bude dlho kreovať. Možný je aj politický pat alebo dokonca predčasné
voľby.
Národne cítiaci volič
Môže sa volič maďarskej národnosti obávať, že po parlamentných voľbách nebude mať táto
menšina priame z astúpenie
v parlamente po prvýkrát od založenia samostatnej Slovenskej
republiky? Z čoho má vlastne maďarský volič na výber?
Volebný potenciál maďarského voliča
sa pohybuje niekde na hranici 8,5 až
9 %. Kvórum na vstup do parlamentu je 5 %. Je tu teda reálna šanca, že
žiadna z maďarských strán sa do parlamentu skutočne nedostane. Na jednej strane máme tradične Most-Híd.
Na druhej strane je novovytvorený
subjekt Spolupatričnosť. Po neúspešných rokovaniach o vytvorení spoločnej koalície došlo k tomu, že sa vytvorili dve pomerne silné platformy.
Medzi tie sa delí veľká väčšina maďarských voličov. Pri najhoršom scenári môže teda dôjsť k tomu, že obe
strany zostanú mimo parlamentu.

Ak sa pozrieme na ponuku pre
národne cítiaceho voliča, v tomto
spektre sa nachádza štandardná
SNS. No výrazne vyššiu podporu má ĽSNS. Čím si vysvetľujete, že priestor, ktorý je v iných
krajinách okupovaný štandardnými národnými stranami, je na
Slovensku obsadený antisystémovou stranou?
Volič SNS je konzervatívny volič,
spravidla vekovo starší. Táto strana
zápasí o národného a kresťanského voliča s pomerne veľkým množstvom strán, nielen s ĽSNS. SNS
trpí tým, že bola viackrát vo vláde.
Naopak, Kotlebova strana sa môže
stavať do pozície čistého kritika, čo
jej pomáha. ĽSNS je na rozdiel od
SNS tiež schopná vo veľkom osloviť
aj mladého voliča. Mnoho ich voličov sú prvovoliči, čo im SNS môže
len závidieť. ĽSNS na seba viaže aj
protestné hlasy všeobecne nespokojných ľudí.
ĽSNS aj strana Vlasť sľubujú návrat strategických podnikov do
rúk štátu alebo aspoň ich čiastočné
zoštátnenie. Je vôbec táto alternatíva reálne uskutočniteľná?
Vo volebnom programe môžete
sľúbiť prakticky čokoľvek, pokiaľ
nebudete konfrontovaní s tým,
aby ste to museli realizovať v praxi. Pre niektorých voličov môže
byť práve takýto program atraktívny. Zo zahraničia sú známe prípady,
keď prišlo k prehodnoteniu vlastníckych pomerov v strategických
podnikoch. Ak však k takému niečomu došlo, vždy to bolo veľmi drahé. Navyše nejde len o technickú
stránku, ale aj o potrebnú politickú zhodu. Takáto možnosť je veľmi
nepravdepodobná.
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DESAŤ SOCIÁLNYCH
BALÍČKOV
V PREDVOLEBNOM ROKU
Autor: Dominik Hapl
Foto: Shutterstock

Vláda v predvolebnom roku 2019 vynaložila
viac ako 500 miliónov eur zo štátneho
rozpočtu na takzvané sociálne opatrenia,
ktoré majú pomôcť a uľahčiť život občanom
na Slovensku. Koalícia, ktorá stála za ich
prípravou, tvrdí, že v dobrých časoch sa
treba o úspechy krajiny podeliť. Naopak,
opozícia upozorňuje na skutočnosť, že
ide iba o snahu zapáčiť sa voličom pred
voľbami za štátne peniaze, ktoré ani
v rozpočte nie sú, a Slovensko si bude
musieť na toto rozdávanie požičať.

1. Zvýšenie platov učiteľov
Zvýšenie platov učiteľov predkladala strana SNS.
Cieľom balíčka bolo zvýšiť platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v priemere
o 9,5 %. Účinnosť opatrenia platí už od 1. septembra 2019. Vplyv na verejné výdavky by mal predstavovať 12,5 milióna eur. Niektorým učiteľom sa
plat zvýšil o 76 eur, väčšine však len o 5 až 13 eur.
42

„Koalícia bude zrejme tvrdiť, že zvýšila platy učiteľov o 9,5 %, ale nie je to celá pravda.
Nastupujúcemu učiteľovi v adaptačnom vzdelávaní
stúpla hrubá mzda o 76,50 eura. Učiteľom v 8. platovej triede (po starom je to 11. trieda a je v nej
najviac učiteľov), ktorí majú za sebou istú prax,
stúpol plat menej výrazne. Pri 15 rokoch praxe im
stúpla hrubá mzda o 5 eur, pri 30 rokoch praxe to
Január/Február 2020

bolo 7,50 eura a pri 40 rokoch 11,50 eura,“ hovoria
výpočty Branislava Gröhlinga, opozičného poslanca
za SaS.
Začínajúci učiteľ zarobí od septembra v hrubom
831,50 eura, zatiaľ čo predtým dostával mesačne
759 eur. Zvýšením sa teda zatraktívnilo najmä
povolanie pre začínajúcich učiteľov, no pedagógovia, ktorí majú najviac praxe, zvýšenie pocítili len
minimálne.
Od 1. januára 2020 by malo prísť k ďalšiemu nárastu platov učiteľov o 10 %. Schválené nariadenie
vlády hovorí o tom, že sa zvýšia platové tarify pre
pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a takisto pre vedeckých a výskumných pracovníkov. „Septembrové zvyšovanie
platov bolo prioritne pre začínajúcich učiteľov.
Sľubované 10-percentné zvýšenie pre všetkých
učiteľov je od januára 2020,“ reagovala ministerka
školstva Martina Lubyová (SNS) na kritiku niektorých učiteľov, ktorým sa v septembri zvýšili platy
len o pár eur.
2. Zrušenie správnych poplatkov za zmenu
mena v dokladoch
Predkladateľom návrhu bola strana Smer – SD.
Cieľom bolo oslobodiť mladomanželov od poplatkov za výmenu dokladov, ktoré si vyžaduje zmena
priezviska pri sobáši. Sociálne opatrenie nadobudlo
účinnosť 1. júla 2019. Štátny rozpočet na poplatkoch takto stratí 1,5 milióna eur.
V súčasnosti sa napríklad za vydanie občianskeho
preukazu platí 4,50 eura, za vydanie cestovného
pasu 33 eur. Nový vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz stojí 6,50 eura. Zmenu
predstavitelia Smeru zdôvodnili podporou tradičnej rodiny a uľahčením finančnej situácie
mladomanželov.
3. Prídavok na školské potreby pre prvákov
S prídavkom na školské potreby pre prvákov prišla strana Smer – SD. Rodičia prvákov na základných školách dostali v októbri 2019 o 100 eur vyšší prídavok na dieťa. Návrh platí s účinnosťou od

1. augusta 2019. Verejné výdavky to stálo 6,2 milióna eur.
Zvýšil sa jednorazový prídavok na dieťa, ktorý mal
kryť náklady na školské potreby. O tento príspevok nemuseli rodičia žiadať, príslušné orgány si to
zisťovali z centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, kde musí každá základná škola zapísať
prváka do konca septembra. Následne bol rodičom
vyplatený vyšší prídavok na dieťa o 100 eur.
4. Zníženie dane z príjmov pre podnikateľov
s obratom do 100-tisíc eur
Predkladateľom tohto návrhu bola strana SNS, ktorá navrhla znížiť sadzbu dane z príjmov právnických osôb a SZČO s obratom do 100-tisíc eur na
15 %. Účinnosť tohto návrhu je od 1. januára 2020.
Pôvodný návrh SNS najprv počítal so znížením daňovej sadzby pre všetky firmy a mal zahŕňať rôzne
sadzby dane od 15 % do 21 % podľa výšky obratu
firmy. To však Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
(RRZ) vyhodnotila ako veľmi rizikové pre udržanie
verejných výdavkov. Tento pôvodný návrh mal stáť
807 miliónov eur ročne z verejných financií, pretože jedno percento najväčších firiem, podľa obratu,
tvorí až 75 % daňových príjmov rozpočtu. Asi aj
preto sa ho nepodarilo presadiť a musel sa hľadať
kompromis.
Upravený návrh zákona nakoniec ráta len so znížením dane z príjmu pre malé firmy s obratom do
100-tisíc eur, ku ktorým v novom návrhu pridali aj
živnostníkov, tiež s obratom do 100-tisíc eur. Vplyv
na verejné financie by tak nemal byť veľký, pretože
malé firmy už teraz platia buď veľmi nízku, alebo
nulovú daň.
„Slovensko riskuje, že bude zaplavené malými firmami s obratom do 100-tisíc eur, ktoré si tu budú
optimalizovať podnikanie. Pritom makroekonomicky štát nič nezíska. Tento krok nepovedie k vytvoreniu nových pracovných miest a nebude mať vplyv
na ekonomický rast. Je to čisto populistický krok,
keďže dvojitá daňová sadzba a zvolená hranica nemajú žiadny analytický základ,“ vysvetľuje W. Serles
z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
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5. Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za RTVS
Zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov
a ľudí v hmotnej núdzi navrhla strana SNS. Cieľom
sociálneho opatrenia je, aby poberatelia dôchodkov
a ľudia v hmotnej núdzi neplatili nič za služby spojené s RTVS. Už v roku 2019 tieto skupiny obyvateľstva mali polovičnú sadzbu (2,32 € za mesiac),
no po novom nebudú platiť nič. Keďže dôchodcov
je na Slovensku vyše 1,4 milióna a ďalších 80-tisíc
ľudí je v hmotnej núdzi, RTVS bude mať v rozpočte
za koncesionárske poplatky o približne 3,43 milióna eur menej.
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tak najmä nízkopríjmovému obyvateľstvu. Dnes
na Slovensku máme 10-percentnú DPH okrem iného na mäso, mlieko, maslo, chlieb, lieky a vybrané
zdravotnícke pomôcky, ako aj na ubytovacie služby.
Nižšie dane na potraviny sme začali platiť od 1. januára 2020.
Nové zníženie dane z 20 % na 10 % sa týka prioritne potravín, ako cmar, kyslé mlieko, smotana,
jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieka a smotany. Ďalej sú to 100-percentná
ovčia bryndza, ovocné a zeleninové šťavy, zelenina
a ovocie mierneho pásma, zemiaky, rajčiaky, cibuľa,
cesnak, kaleráb, hlávkový šalát, strukoviny lúpané,
nelúpané, jablká, hrušky a mnohé iné. Do zoznamu
sa zaradí aj prírodný med a tiež čerstvé pečivo, rožky, ale len za predpokladu, že nebudú pripravené
dopečením alebo rozmrazením.

„Platiteľ úhrady, ktorý mal nárok na platenie úhrady za služby RTVS v zníženej sadzbe 2,32 eura
k 31. 12. 2019 a v tejto výške ju aj platil (z dôvodu poberania dôchodkových dávok alebo dávok
v hmotnej núdzi), je od 1. 1. 2020 automaticky
oslobodený od platenia tejto úhrady. Platiteľ platiaci úhradu cez SIPO nebude mať po tomto dátume
predpis RTVS na SIPO doklade. Nie je potrebné
kontaktovať RTVS,“ informuje verejnoprávna televízia vo svojom vyhlásení.

Zavedenie navrhovaného opatrenia by podľa kvantifikácie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť malo
mať negatívny vplyv na saldo verejnej správy vo
výške 0,4 % HDP, čo znamená 398 miliónov eur
v roku 2020.

6. Zníženie DPH na vybrané druhy potravín
Cieľom opatrenia od SNS je rozšíriť kôš potravín so
sadzbou 10 % DPH na zdravé potraviny a pomôcť

V správe RRZ sa ďalej píše: „Z pohľadu vplyvu
na domácnosti by navrhované zníženie sadzby
dane z pridanej hodnoty ušetrilo domácnostiam

priemerne 0,7 % disponibilného príjmu.
Domácnosti by tak ušetrili v priemere 11 eur mesačne. Zníženie sadzby DPH na potraviny je opatrenie, ktoré nie je adresne zamerané na sociálne nižšie vrstvy obyvateľstva. Ak má byť cieľom
pomoc najmä nízkopríjmovým domácnostiam,
z pohľadu vynaložených nákladov existujú oveľa
efektívnejšie, a teda adresnejšie nástroje, akými je
zníženie spotrebnej dane.“
7. Zdvojnásobenie vianočného príspevku
Zdvojnásobiť vianočný príspevok dôchodcom sa
rozhodla strana Smer – SD. V prípade, že dôchodok
neprevyšuje životné minimum, príspevok sa vyšplhá až do výšky 200 eur. Nárok na dávku si môže
uplatniť dôchodca, ktorý dostáva dôchodok najviac
do výšky 65 % priemernej mzdy, čo v roku 2019
predstavuje maximálne 691,60 eura. Návrh vstúpil
do účinnosti 1. septembra 2019.
„Vianočný príspevok k dôchodku bude v tomto roku
dvojnásobný a jeho maximálna výška dosiahne 200
eur. Tento rok poteší približne 1,3 milióna poberateľov dôchodkových dávok, čo predstavuje zvýšenie o vyše 123-tisíc ľudí. V budúcnosti by ho mohol nahradiť trinásty dôchodok,“ písalo sa v správe
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Tento vianočný darček pre dôchodcov bude stáť daňových poplatníkov 154 miliónov eur ročne, ktoré
vláda zoberie zo štátneho rozpočtu.
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nepoberal, a teda nepracoval, zvýši sa mu dávka na
270 eur. Doteraz bola výška rodičovského príspevku 220 eur. Štátny rozpočet to bude stáť približne
170 miliónov eur ročne. Vyplýva to z výpočtov simulácie RRZ.
9. Príspevok na šport dieťaťa
SNS predložila návrh zákona, ktorý povoľuje
firmám prispievať zamestnancom na športovú
činnosť detí do 18 rokov v sume 275 eur za rok.
Zákon začal platiť od 1. januára 2020.
Nárok na príspevok však nemá každý zamestnanec,
iba ten, ktorý pracuje u zamestnávateľa viac ako
dva roky a dieťa musí navštevovať organizovaný
šport. Zamestnanec má zároveň povinnosť predkladať potvrdenia o platbách a úhradách na športovanie jeho dieťaťa.
Vplyv na verejné výdavky je minimálny, pretože
príspevok zaplatia zamestnávatelia svojim zamestnancom dobrovoľne, napríklad ako formu
odmeny. Treba zdôrazniť, že príspevok je nepovinný a zamestnávateľ prispievať nemusí. Na
druhej strane oproti finančnej odmene príspevok
nepodlieha dani a odvodom, a tak je pre zamestnávateľa motivujúce ho zamestnancovi navrhnúť. Príspevok môže byť zahrnutý ako nákladová
položka.

8. Zvýšenie rodičovského príspevku
S návrhom zvýšenia rodičovského príspevku prišla strana Smer – SD. Cieľom návrhu je zvýšiť rodičovský príspevok a pomôcť tak rodinám s malými
deťmi. Návrh vstúpil do platnosti od 1. januára
2020.

10. Zvýšenie odpočítateľnej položky
Strana Most-Híd prišla len s jedným sociálnym
návrhom, a to so zvýšením odpočítateľnej položky
na daňovníka. Cieľom je, aby sa nezdaniteľná časť
základu dane navýšila z 19,2-násobku životného
minima na 21-násobok. Návrh vošiel do platnosti
od 1. januára 2020. Z daní si daňovník môže po
novom odrátať 4 414,20 eura.

Zvýšenie sa dotkne všetkých rodičov poberajúcich
rodičovský príspevok. Nie každý rodič však bude
mať zvýšený príspevok v rovnakej výške. V prípade,
že rodič poberal materské dávky, ktoré tvoria 75 %
hrubého príjmu, po dobu 6 mesiacov pred tým,
než požiadal o rodičovský príspevok, zvýši sa mu
rodičovská dávka na 370 eur. Ak materské dávky

Zaplatia to hlavné mestá a obce, pretože celý výnos
dane z príjmov fyzických osôb totiž putuje v rámci fiškálnej decentralizácie do rozpočtov miest,
obcí a vyšších územných celkov. Rozpočty samospráv tak podľa prepočtov prídu týmto opatrením
o zhruba 150 miliónov eur ročne. Aj preto sa návrh
stretol s kritikou samospráv.
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LEN ĎALŠÍ SĽUB?

ALEBO BUDE DIAĽNICA NAPRIEČ
SLOVENSKOM HOTOVÁ DO ROKU 2026
Autor: Zuzana Mecková
Foto: Shutterstock

Najdlhšia slovenská diaľnica medzi
Bratislavou a Košicami mala byť dokončená
už v roku 2010. Nestihlo sa. Termín posunula
vláda SR o 6 rokov neskôr. Nestihlo sa.
Posledným dátumom bol rok 2020. Nestihlo
sa. Teraz hovorí Ministerstvo dopravy
a výstavby SR o roku 2026. Ako sú na tom
jednotlivé úseky v tomto momente?

Stavia sa už takmer 50
rokov
Nekonečný príbeh nedokončenej
slovenskej diaľnice D1 je asi každému, kto šiel autom zo západu
na východ Slovenska alebo opačne,
známy. Výstavba jej prvého 7,13-kilometrového úseku sa začala ešte
v roku 1972 na trase Liptovský
Mikuláš – Liptovský Ján, ktorý bol
hotový relatívne rýchlo, za štyri roky.
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Ďalším úsekom súčasnej diaľnice D1,
vtedy ešte diaľnice D61, bol v roku
1975 sprejazdnený úsek Bratislava,
Senecká cesta – Senec. Do konca
roku 1989 sa začalo po diaľnici jazdiť
aj zo Senca do Piešťan, z Ivachnovej
do Hybe a z Prešova do Budimíra.
Celkovo tak do konca roku 1989 bolo
sprejazdnených 141,5 kilometra
súčasnej diaľnice D1. V tom čase sa
ukončenie diaľnice D1 naprieč celým

Slovenskom plánovalo na rok 2000.
Nedostatok financií na infraštruktúru prispelo k nesplneniu stanoveného cieľa.
Od roku 1993 za vlády Vladimíra
Mečiara pokračovala nie tak náročná výstavba na Považí, ktorá však
nebola zabezpečená dostatočnými financiami v štátnom rozpočte. Aj preto ďalšia vláda Mikuláša Dzurindu
Január/Február 2020
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musela nevyhnutne výstavbu diaľničných úsekov na úseku L adce
– Sverepec, Vrtižer – Hričovské
Podhradie a Važec – Mengusovce
prerušiť. V období 1993 až 2006 tak
bolo sprejazdnených 105 kilometrov
diaľnice D1, v priemere 8 kilometrov
ročne.
Medzi rokmi 2006 až 2010 za novej vlády Roberta Fica došlo k veľkým prísľubom k ur ýchleniu výstavby slovenskej diaľničnej tepny.
C hýba júce úseky diaľnice mali
byť realizované projektmi verejno-súkromného partnerstva, tzv.
PPP projektmi. Boli postavené na
tridsaťročnej splátke, ktorú mal štát
splácať súkromnému investorovi.
Ešte v tom období došlo ku kolapsu PPP projektov. Projekty riešili
úseky medzi Martinom a Prešovom
a z Hr ičovského Podhradi a po
Dubnú Skalu. Realizátori neboli
schopní z finančných dôvodov diaľnicu ďalej dostavať. Veľká kritika
bola namierená na samotný priebeh
obstarávania, výšku sumy za zhotovenie, prevádzkovanie a spravovanie
postavených úsekov koncesionármi.
V roku 2009 sa navyše objavil problém s trasou diaľnice v úseku Turany
– Hubová, keď vtedajšia vláda dala
vypracovať a zmeniť projekt na jeho
výstavbu, čo celý proces opäť spomalilo. Nekoncepčné zmeny však viedli
k strate šiestich rokov, keď výstavba
iba stála. Medzi rokmi 2006 až 2010
bolo sprejazdnených napokon len
60,2 kilometra diaľnice.
Po nesplnených záväzkoch PPP
zmlúv sa nová vláda Ivety Radičovej
v roku 2010 rozhodla pre financovanie diaľnice pomocou európskych fondov a dokončenie diaľnice

medzi Bratislavou a Košicami stanovila na rok 2017. Do roku 2012 bolo
sprejazdnených 22 kilometrov diaľnice, priemerne 11 kilometrov za rok.
V ďalšom období opätovnej vlády
Roberta Fica sa znovu začalo uvažovať o obnovení financovania diaľnic
PPP projektmi, kde však súkromný
sektor znovu nebol schopný zabezpečiť financovanie.
Vo výstavbe sú stále štyri diaľničné úseky a jeden je ešte len v príprave. Posledný zverejnený termín
dokončenia celej D1 bol pôvodne
naplánovaný na rok 2020, no podľa najnovších očakávaní by diaľnica mohla byť dokončená v roku
2026. Informovala o tom riaditeľka
odboru komunikácie a hovorkyňa
Ministerstva dopravy a výstavby SR
Karolína Ducká.
Obchvat Žiliny by mal byť
spustený už tento rok
Najčerstvejším prírastkom diaľnice
D1 je 15,4-kilometrový úsek Budimír
– Bidovce pri Košiciach, ktorý spája
metropolu východu s južnou trasou
na Maďarsko. Na výstavbu tohto
úseku, ktorý bol slávnostne otvorený 16. decembra minulého roku, išlo
z eurofondov vyše 173 miliónov eur.
V budúcnosti by sa naň mal napojiť aj
juhovýchodný obchvat Košíc.
V roku 2020 by malo nasledovať
spustenie prevádzky obchvatu Žiliny
na D1 v 11-kilometrovom úseku
Hričovské Podhradie – Lietavská
Lúčka, ktorý plánovali dokončiť ešte
v závere roku 2019. Úsek je známy
náročným hornatým terénom, ktorý prepoja tunely Ovčiarsko a Žilina.
V tuneloch už začala prebiehať montáž technologického vybavenia.

Tunel Žilina bol celý prerazený začiatkom roka 2017 a momentálne sa
má pristúpiť k funkčným skúškam
jeho technológií. „Tu je potrebné
ukončiť privádzač Lietavská Lúčka
– Žilina a časti križovatky Lietavská
Lúčka. Samotné spustenie tohto
uzla predpokladáme v roku 2020,“
uviedla riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.
V druhej fáze tohto projektu sa na
výstavbu úseku Hričovské Podhradie
– Lietavská Lúčka z eurofondov čerpalo vyše 238 miliónov eur.
Podľa plánu pokračuje aj výstavba
úseku diaľnice D1 pri Prešove, presnejšie úsek Prešov, západ – Prešov,
juh dlhý 7,87 km, ktorý plánujú dokončiť v ďalšom roku 2021. Vyše
dvojkilometrový tunel Prešov bol
dokonca prerazený o tri mesiace skôr.
Doposiaľ sa z eurofondov vyčerpalo
na tento úsek vyše 278 miliónov eur.
Trasa tunela pri Ružomberku
musela byť pozmenená
Posledný úsek Turany – Ivachnová
pri Ružomberku na trase D1 sa po
dobudovaní napojí na existujúcu
štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu
do Košíc. To však v najbližšom období tak nevyzerá. Obchvat okolo
Ružomberka a kratší úsek Hubová
– Ivachnová mal byť pôvodne dokončený v júni 2017. Nepodarilo sa.
Nový termín dokončenia liptovského úseku (cca 15 km) je momentálne naplánovaný na rok 2022, a ako
sa bude situácia vyvíjať ďalej, nie je
zatiaľ jasné.
Výstavbu diaľnice, ktorú na Liptove
realizuje združenie firiem OHL ŽS
a Váhostav-SK, tu sťažujú opakované
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odvolania obyvateľov regiónu. Ide
o petíciu obyvateľov na urýchlené
postavenie protihlukovej steny ešte
pred dokončením diaľnice. Hluková
štúdia v roku 2014 totiž jednoznačne dokázala, že v Ivachnovej sú
prekročené povolené hodnoty hluku.
Odvtedy počet osobných áut či kamiónov stále narastá a s ním úmerne
aj hluk a prašnosť z ciest, čo obyvatelia viac nechcú znášať.
Pritom protihluková stena mala
byť postavená už v roku 2017 spolu so spomínaným úsekom. Podľa

50

na jnovších infor mácií by však
mali byť postavené až po ukončení výstavby diaľnice, čo je podľa
predpokladu v roku 2022. „Hluk
je počuť až za hranice Ivachnovej
do Liptovskej Teplej. Počas celých
letných prázdnin sú od Ivachnovej
kolóny, stoja tam autá, sú to celé víkendy od piatka do nedele,“ uviedol
jeden z iniciátorov petície Tomáš
Kubačka. Z aktualizovanej hlukovej štúdie by mala byť protihluková
stena pri obci Ivachnová predĺžená
približne o 80 metrov. Podľa NDS
je stenu možné realizovať vraj až po

vybudovaní telesa diaľnice a odpočívadla Ivachnová, preto zatiaľ uvažuje
o postavení dočasnej steny pred dokončením celej stavby.
Úsek Hubová – Ivachnová, ktorého súčasťou bude dvojrúrový tunel
Čebrať, by mal ušetriť motoristom
16 minút jazdy. Kvôli problémom so
zosuvom pôdy pri západnom portáli
tunela musela byť jeho trasa pozmenená. Z pôvodných 2,5 kilometra sa
dĺžka tunela po zmene trasy predĺžila
na 3,6 kilometra. „V novembri 2019
bolo vyrazených už 2 004 metrov
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v južnej, teda pravej rúre, a 1 929
metrov v severnej, ľavej rúre,“ potvrdila Michaela Michalová, hovorkyňa NDS. Zhotoviteľom tunela je
Združenie Čebrať zložené zo spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK,
a. s. Financovanie je zabezpečené zo
zdrojov Kohézneho fondu Európskej
únie. Pôvodná zmluvná cena výstavby diaľnice sa v dôsledku zmien po
siedmom dodatku k zmluve o dielo
zvýšila z 227,26 milióna eur na aktuálnu sumu 288,79 milióna eur.
Najdlhší slovenský tunel sa
nestavia
Výstavba 13,5-kilometrového úseku
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná
Skala pri Žiline sa začala v júni 2014.
Úsek diaľnice, ktorý mal byť dokončený koncom roka 2019, by mal motoristom uľaviť od frekventovanej
a nebezpečnej trasy pod hradom
Strečno. Po jeho dokončení by mal
časovo ušetriť asi 15 minút jazdy.
Úsek bol financovaný v druhej fáze
z Kohézneho fondu EÚ v hodnote
vyše 273 miliónov eur. Pôvodným
zhotoviteľom bolo taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha,
ktoré však nebolo schopné podľa pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe. I napriek tomu, že stavba mala
byť dokončená ku koncu roka 2019,
koncom augusta 2018 po prerazení
7,4-kilometrového tunela Višňové začal zhotoviteľ s prepúšťaním pracovníkov na stavbe. Koncom novembra
2018 už bolo verejne známe, že združenie ďalej znižovalo personálne nasadenie. Stavebná firma sa domáhala
ďalších finančných prostriedkov nad
rámec platného kontraktu a vyjednávala, že úsek dokončí len v prípade
poskytnutia ďalších peňazí. Pritom
akceptovaný rozpočet eurofondov na

celý úsek Lietavská Lúčka – Višňové
– Dubná Skala bol vyše 409 miliónov
eur. Priority boli zo strany štátu jednoznačné – najprv vyplatiť subdodávateľov, čo najrýchlejšie dokončiť dielo, aby zhotoviteľ nerobil obštrukcie,
a záchrana eurofondov. Národná diaľničná spoločnosť s ním preto v marci
2019 ukončila kontrakt. Výstavba
tohto úseku pri Strečne pred najdlhším slovenským tunelom Višňové
bola preto dočasne pozastavená.
Momentálne prebieha súťaž na nového zhotoviteľa úseku, ktorý stavbu
dokončí. „Potrebujeme tam kvalitného, skúseného, dobrého zhotoviteľa,
a takých na Slovensku máme,“ uviedol
generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin
ešte začiatkom apríla 2019. Podľa
NDS budúci zhotoviteľ bude vybraný
formou súťažného dialógu s uchádzačmi na základe určitých kritérií,
ktoré zhotoviteľ musí spĺňať, aby takúto stavbu mohol dostavať. „Musí to
byť zhotoviteľ, ktorý stavia diaľnice,
má na to kapacity ľudské, materiálne,
strojno-technologické. Výber zhotoviteľa veľmi intenzívne konzultujeme,
radíme sa, resp. žiadame odborné posudky a stanoviská Úradu pre verejné
obstarávanie,“ uviedol šéf diaľničiarov
Ďurišin. Aby bol úsek pri Žiline financovaný z Európskej únie v súčasnom
programovom období 2014 – 2020,
musí byť dokončený najneskôr do
konca roka 2023.
Aj podľa ministerstva dopravy situácia nestagnuje, ale pracuje sa na jej
riešení: „V súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť intenzívne pracuje
na súťažných podkladoch na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku, vrátane
tunela Višňové,“ dopĺňa hovorkyňa
Ducká. V roku 2020 by tak malo

dôjsť k podpisu zmluvy s novým
zhotoviteľom a následne k odštartovaniu prác. Aj kvôli možnosti financovania z eurofondov plánujú sprejazdniť úsek v roku 2023.
Diaľnice spomaľuje výkup
pôdy
Priemerný čas prípravy na výstavbu
diaľnic predstavuje približne 10 až
12 rokov. To, či sa na výstavbe diaľnic pracuje v riadnom tempe, závisí
podľa ministerstva dopravy hneď od
niekoľkých faktorov. A to hlavne od
stavu prípravy výstavby, trasovania
úseku, získania potrebných povolení, majetkovoprávneho vyrovnania
pozemkov, dĺžky verejného obstarávania, prípadnými uplatnenými námietkami a v konečnom dôsledku od
finančných zdrojov.
Náročnosť a dĺžka prípravy jednotlivých úsekov sa vraj nedá zovšeobecňovať, keďže každá stavba je
špecifická. Príkladom je križovatka
Blatné, ktorá bola pripravená a postavená v omnoho kratšom čase ako
blízka križovatka Triblavina v úseku
Bratislava – Senec, kde do priebehu
prípravy a výstavby zasiahli občianske združenia svojimi námietkami.
Obdobie prípravy dokáže často
ovplyvniť zbytočné predlžovanie procesov pri schvaľovaní výkupov pôdy
územnými orgánmi. „Celý proces
môže predĺžiť aj podávanie obštrukčných námietok v rámci verejného
obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ dodáva hovorkyňa ministerstva
dopravy Ducká. Podobné námietky
vytvárajú zbytočné administratívne
náklady, ale najvýznamnejším dôsledkom je však blokovanie výstavby
nových úsekov.
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Z EURÓPSKYCH PEŇAZÍ
NAJVIAC ZHLTLA
DOPRAVA,
ČERPANIE JE VŠAK
STÁLE NÍZKE

Operačné programy v programovom období 2014 – 2010 a ich čerpanie k 31. decembru 2019

Operačné programy

Rozvoj vidieka

Rybné hospodárstvo

Pridelené finančné Podiel čerpania
prostriedky
na alokácii
v programovom
2014 – 2020
období 2014 – 2020 z EÚ zdrojov
(eur)
(v %)
1 559 691 844

49,65

Konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva,
lesníctva, potravinárstva.

12 953 025

8,39

Podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva.

Výskum a inovácie *

2 122 608 228

13,1

Technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
v menej rozvinutých regiónoch, zvyšovanie
výskumnej činnosti.

Integrovaná infraštruktúra

3 949 210 563

36,84

Modernizácia cestnej, vodnej, železničnej dopravy,
zlepšenie prístupu k informačným
a komunikačným technológiám.

Ľudské zdroje

2 218 943 729

35,84

Podpora vzdelávania, zvýšenie zamestnanosti, podpora mladých ľudí, pomoc osobám
na hranici chudoby.

Kvalita životného prostredia

3 137 900 110

27,32

Ochrana životného prostredia, prispôsobenie sa
klimatickej zmene, protipovodňová ochrana.

Integrovaný regionálny OP

1 699 941 778

22,04

Bezpečná a ekologická doprava. Efektívne
a kvalitnejšie verejné služby.

Efektívna verejná správa

278 449 284

25,96

Zefektívnenie verejnej správy a oblasti súdnictva.

Technická pomoc

159 071 912

49,56

Odborná a efektívna podpora riadenia
a implementácie EŠIF.

Program Interreg V-A SK-CZ

90 139 463

12,5

Spolupráca s regiónmi so spoločnou
medzištátnou hranicou.

Program Interreg V-A SK-AT

75 892 681

10,02

Podpora spolupráce.

PS INTERACT III

39 392 594

43,98

Spolupráca medzi regiónmi.

Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Web OP Integrovaná infraštruktúra

Za posledných šesť rokov využilo
Slovensko v rámci svojich 12 operačných
programov zhruba 4 miliardy eur z fondov
Európskej únie. To je len 28 % zo
zdrojov, ktoré sme mali k dispozícii.

E

urofondy sa v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 pomaly blížia k svojmu záveru. Celkové
vyčlenené zdroje na šesť rokov boli
pre Slovensko 13,78 miliardy eur. To
predstavuje približne 2,5-tisíc eur
na jedného obyvateľa. Podľa pravidla n+3 (vyčlenené prostriedky na
daný rok treba vyčerpať najneskôr do
troch rokov) je možné využiť eurofondy pre Slovensko až do konca roka
2023. Úlohou eurofondov, alebo inak
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Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), je vyrovnávanie
regionálnych rozdielov. Programové
obdobie prebieha v sedemročných cykloch. Aktuálne sa končí obdobie 2014
– 2020. Predtým sa Európska komisia
(EK) a Slovensko dohodli na prioritách
financovania. Následne Slovensko
vypracovalo operačné programy, čiže
oblasti, ktoré treba finančne podporiť. Riadenie procesov od vyhlásenia výzvy, hodnotenia projektov, cez

podpísanie zmluvy majú na starosti
slovenské ministerstvá a Úrad vlády
SR. EK prepláca súhrnné žiadosti cez
tieto orgány. Aktuálne údaje čerpania
eurofondov k 31. decembru 2019 zverejnil portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
(ÚPPVII). Rezort financií je certifikačným orgánom pre jedenásť programov,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja
vidieka.
Január/Február 2020

Zameranie operačného programu

* OP Výskum a inovácie sa už zlúčil s OP Integrovaná štruktúra
Zdroj: Úrad vlády SR, Certifikačný orgán MF SR, partnerskadohoda.gov.sk
Najúspešnejší rozvoj vidieka
Nadpriemerne využíva európske peniaze OP Rozvoj vidieka. Vyčerpal
takmer polovicu zo svojich vyčlenených financií – 49,65 percenta. To
znamená viac ako 757 miliónov eur
z celkovej sumy vyše 1,5 miliardy

eur. Financie využilo množstvo obcí
a organizácií na rôzne projekty v oblastiach rekonštrukcií miestnych
komunikácií, domov smútku, na revitalizáciu či vybudovanie detských,
športových ihrísk, ale takisto aj na
modernizáciu napríklad živočíšnej

výroby či investície do využitia obnoviteľných zdrojov.
Veľký prehľad zrealizovaných
projektov ponúka Národná sieť rozvoja vidieka. Zrealizovali sa projekty, ako napríklad podpora investície
do poľnohospodárskeho podniku
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v Rudníku so schválenou výškou príspevku v hodnote viac ako 1 milión
eur, takisto projekt inovácie výroby
chleba v topoľčianskych pekárňach
v sume približne 220- tisíc eur.
Modernizovala sa syráreň v Hriňovej
za vyše 990-tisíc eur, investovalo sa
aj do triediarne vajec, skladov a technológií v Dvoroch nad Žitavou v hodnote 860-tisíc eur. Tiež boli podporené menšie projekty, modernizácia
chovu oviec v Ploštíne za viac ako
72-tisíc eur, obstaranie inovatívnych
technológií v Poľnohospodárskom
družstve Dubnica nad Váhom približne za 51-tisíc eur.
Najviac dostala doprava
Najviac financií putovalo do
Integrovanej infraštruktúry, takmer
1,5 miliardy eur, čo je 36 percent
z vyhradenej sumy. Projekty smerovali na modernizáciu cestnej, vodnej
či železničnej dopravy. Takisto na
zlepšenie prístupu k informačným
a komunikačným technológiám.
Za uplynulé programové obdobie bolo na Slovensku podporených viacero zaujímavých projektov
Integrovanej infraštruktúry. Medzi
najväčšie zazmluvnené projekty patrí
napríklad Modernizácia železničnej
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trate Púchov – Žilina, I. etapa za
takmer 300 miliónov eur. Ďalej
druhá fáza diaľničného úseku D1
Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná
Skala v sume za 273 miliónov eur.
Zlúčenie zachránilo 100
miliónov
Európska komisia schválila v decembri aj zlúčenie dvoch programov,
a to Operačného programu Výskum
a inovácie s Operačným programom
Integrovaná infraštruktúra. Cieľom
bolo zvrátiť prepadnutie 100 miliónov eur z nevýkonného OP Výskum
a inovácie. Technicky ide o zlúčenie,
ale peniaze pre vedu, výskum či univerzity zostávajú k dispozícii na svoj
účel. Ak by však k zlúčeniu nedošlo,
vyčlenené eurofondy by prepadli.
„Niekoľkomesačné úsilie pod
vedením nášho úradu v spolupráci
s ministerstvom financií sa podarilo
– zlúčenie totiž museli schváliť vláda,
monitorovacie výbory oboch operačných programov a tiež sme museli
urobiť aj zmeny v zákone o eurofondoch,“ uviedol vicepremiér Richard
Raši.
Vďaka tomu, že Integrovaná
infraštruktúra v zmysle pravidla
n+3 vysoko presiahla záväzok na

Z európskych peňazí najviac zhltla doprava, čerpanie je však stále nízke · FINANCIE

vyčerpanie financií pre rok 2019,
mohlo dôjsť k takémuto zlúčeniu.
„Pevne verím, že naši skúsení odborníci s pomocou expertov z EÚ
naštartujú procesy, ktoré urýchlia
zmysluplné čerpanie a výkonnosť
v oblasti výskumu a inovácií,“ povedal minister dopravy a výstavby SR
Árpád Érsek.
Eurofondy aj na klimatickú
zmenu
Medzi najväčšie programy patrí aj
Kvalita životného prostredia. Podľa
údajov Ministerstva životného prostredia SR bolo do 3. decembra riadne
ukončených 469 projektov, z ktorých
sme získali z eurofondov 717 miliónov eur. V procese implementácie
je pritom ďalších 1 155 projektov.
„Zazmluvnených je v súčasnosti
1 624 projektov za viac ako 1,8 miliardy eur, čo predstavuje 58 percent z celkovej alokácie operačného
programu,“ hovorí Tomáš Ferenčák,
hovorca ministerstva.
Z európskych zdrojov spustilo
Ministerstvo životného prostredia
SR nedávno takzvanú kotlovú dotáciu. „Tá umožní v budúcom roku
pokryť výmenu približne 10 000
zastaraných vykurovacích zariadení,“

Január/Február 2020

vyhlásil minister László Sólymos. Ide
o výmenu starých kotlov na tuhé palivo v domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov
eur.
V roku 2020 sú v pláne ďalšie výzvy. Podpora bude smerovať na boj
proti klimatickej zmene. „Najmä na
realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine, podporu obnoviteľných zdrojov energie,
ako aj na oblasť zachovania obnovy
biodiverzity mimo chránených území,“ dopĺňa hovorca ministerstva
Ferenčák.
Každoročne získavajú ocenenia
aj najlepšie projekty spolufinancované z fondov EÚ v súťaži RegioStars
Awards. Cenu verejnosti za rok 2019
dostal projekt CityWalk. Ten navrhuje mestám zlepšenia verejného
priestoru. Cieľom je naučiť ľudí využívať viac chôdzu a verejnú dopravu.
Pointou je znižovanie emisií. Tento
projekt má aj slovenského partnera – neziskovú dobrovoľnú asociáciu
vedeckých výskumných inštitúcií
Cassovia Life Sciences.
Každý piaty eurofond na
Slovensku má nezrovnalosť
Čerpanie európskych peňazí prináša v praxi aj osobitné problémy.
Napríklad rôzne nezrovnalosti, či už
úmyselné, alebo neúmyselné. Podľa
správy Európskeho úradu pre boj
proti podvodom (OLAF) má naša
krajina pomerne vysokú mieru nezrovnalostí v 19,29 percentách
vyplatených eurofondov a spomedzi všetkých krajín aj suverénne
najvyššiu.
V rokoch 2014 až 2018 zistil
OLAF na Slovensku 1 649 podvodných a nepodvodných nezrovnalostí.

A to pri čerpaní z fondov EÚ a poľnohospodárskych dotácií. Podľa
vyjadrenia Úradu podpredsedu pre
investície a informatizáciu je to však
pre dôsledné nahlasovanie nezrovnalostí zo strany slovenských kontrolných orgánov.
V štatistike má úplne najviac nezrovnalostí (10 995) takmer 47-miliónové Španielsko v 3,31 percentách
vyplatených eurofondov. Rumunsko
má počet nezrovnalostí 5 563, čo
predstavuje 3,23 percenta eurofondov. Najlepšie dopadlo Luxembursko,
ktoré eviduje nezrovnalosti len
v 2 prípadoch, teda v 0,02 percentách
vyplatených eurofondov.
Investície z európskych
peňazí do konca roka 2023
v programovom období
2014 – 2020
Integrovaná infraštruktúra
• 111 km zrekonštruovaných železničných tratí
• 104 km novovybudovaných diaľnic
a rýchlostných tratí
• 32 km novovybudovaných ciest
• 27 km zmodernizovaných električkových tratí
• zmodernizovaný verejný prístav
v Bratislave
• 78 nových vozidiel MHD
Integrovaný regionálny operačný
program
• 145 km zrekonštruovaných alebo
zrenovovaných ciest
• 14 km novovybudovaných ciest
• 108 nahradených autobusov
v mestskej a prímestskej doprave
• 146 nových úsekov cyklistických
komunikácií
• 10 zmodernizovaných všeobecných
nemocníc
• 8 vybudovaných kreatívnych centier

• modernizácia a rozširovanie kapacít
materských škôl
Životné prostredie
• Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (205-tisíc)
• Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov (21,5-tisíc ton)
• Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov (330-tisíc ton)
• Zvýšený počet obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej
ochrany (12,7-tisíc)
• Zvýšená kapacita výroby energie
z obnoviteľných zdrojov (575 MW)
Výskum a inovácie
• 170 podporených výskumných
inštitúcií
• 3 200 podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier
pre MSP
• 1 030 podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory
poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre
rozvoj MSP
• 1 160 podnikov, ktoré dostávajú
nefinančnú podporu v rámci tvorby
nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu
Rozvoj vidieka
• 1 850 reštrukturalizovaných a modernizovaných poľnohospodárskych
podnikov
• 500 podnikov, ktoré sa zapojili do
zlepšenia životných podmienok zvierat
• viac ako 90 podporených miestnych
akčných skupín
• 255 ha poľnohospodárskej a lesnej
pôdy na podporu efektívnosti prírodných zdrojov a klímy
Zdroj : Európska komisia
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O VYROVNANOM
ŠTÁTNOM ROZPOČTE
MÔŽEME SNÍVAŤ ĎALEJ
Autor: Dominik Hapl

menší objem príjmov z dividend, zavedenia eKasy a nanomarkerov.
Rozpočet na roky 2021 a 2022 vykazuje výrazné nedostatky, ktorých krytie zatiaľ nie je v návrhu
rozpočtu zabezpečené. „Taký to
v ý razne j ší rozs ah neš p e c if ikovaných opatrení bol naposledy
prezentovaný v rozpočte na rok
2012. Zhoršenie plánovaného deficitu na roky 2019 a 2020 bude
mať za následok aj nepriaznivejšie vyhodnotenie plnenia pravidiel

Paktu stability a rastu,“ konštatuje NBS. Úlohou Paktu stability
a rastu je zabezpečiť zdravé verejné financie, ktoré sú predmetom
spoločného záujmu všetkých členských štátov EÚ. Európska komisia tvrdí, že návrhy rozpočtových
plánov Nemecka, Írska, Grécka,
Cypru, Litvy, Luxemburska, Malty,
Holandska a Rakúska v roku 2020
sú v súlade s Pak tom stability
a rastu. V prípade návrhu rozpočtových plánov Estónska a Lotyšska
sa konštatuje, že sú v zásade

v súlade s Paktom o stabilite a raste v roku 2020. „V prípade Belgicka,
Španielska, Francúzska, Talianska,
Portugalska, Slovinska, Slovenska
a Fínska predstavuje návrh rozpočtových plánov riziko nedodržania Paktu stability a rastu v roku
2020. Implementácia plánov týchto členských štátov by mohla mať
za následok významnú odchýlku
strednodobého rozpočtového cieľa,“
uvádza sa v správe Európskej komisie. V rámci kategórií krajín sme sa
tak prepadli do najhoršej skupiny.

Počet krajín podľa hodnotenia rozpočtových plánov

Už v roku 2019 malo Slovensko hospodáriť
s vyrovnaným rozpočtom. To, že sa to
nepodarí, je už dávno známe, no poslanci
Národnej rady SR schválili rozpočet
s deficitom aj na ďalší rok. Historicky
najrýchlejšie prerokovanie „zákonu roka“
o štátnom rozpočte počíta s deficitom
0,49 % hrubého domáceho produktu.
Predikcie Národnej banky Slovenska
a Národného kontrolného úradu hovoria,
že deficit v roku 2020 bude ešte vyšší.

Š

tátny rozpočet bol schválený
na začiatku decembra expresne
rýchlo, no nie je to až také prekvapenie. V predvolebnom roku majú
koaliční poslanci v parlamente väčšinu hlasov, a tak opozícii nechceli
dať šancu na to, aby mohla rozpočet kritizovať. Nikto z koaličných
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partnerov sa nebude púšťať do kritizovania rozpočtu pred voľbami. A to
najmä preto, že sa z neho budú platiť „predvolebné – sociálne balíčky“.
Z analýz tretích strán je však jasné,
že v rozpočte chýba riešenie príjmovej strany a započítanie niektorých
nákladových položiek.

NBS očakáva trojnásobný
deficit
„V analýze rozpočtu na rok 2019 boli
identifikované riziká v celkovej výške 0,7 % HDP. Aktuálne sa všetky
riziká napĺňajú, niektoré dokonca
vo väčšej výške, ako boli identifikované, a celková bilancia rozpočtu by
mala podľa scenára NBS dosiahnuť
schodok 1,1 % HDP pre rok 2019,“
uvádza sa v analýze Národnej banky
Slovenska (NBS). Scenár NBS očakáva v roku 2020 deficit až 1,6 mld. eur
(-1,6 % HDP), čo je o takmer 1,1 mld.
eur viac než rozpočtovaný deficit
Ministerstva financií SR.
Napriek tomu, že vláda prezentuje
cieľ hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v rokoch 2021 a 2022, bližšie nešpecifikuje opatrenia, ako to
chce dosiahnuť. Scenár NBS predpokladá na rok 2020 výrazne vyšší
deficit štátneho rozpočtu Slovenska,
keď odhaduje najmä vyššie čerpanie
investícií a bežných výdavkov, ako aj
Január/Február 2020

Zdroj: Európska komisia, prepočty NBS
Ministerstvo financií SR interpretuje správu pozitívnejšie. „Je to úplne
pochopiteľné a vzhľadom na aktuálnu situáciu sme podobné hodnotenie komisie očakávali. Pokles ekonomického rastu, externé prostredie
a množstvo ,predvolebnej’ legislatívy
spôsobili, že rozpočet Slovenska
na rok 2020 nie je podľa Európskej
komisie úplne v súlade s požadovanými pravidlami. Aj napriek tomu
komisia rozpočet akceptovala a dala
mu zelenú. Stále máme zdravé

verejné financie, a ak sa neprejaví
,predvolebná kreativita’ poslancov
Národnej rady, v roku 2020 dosiahne deficit 0,49 % HDP,“ reagoval vo
svojom vyhlásení minister financií
Ladislav Kamenický.
Schválený štátny rozpočet sa nepozdáva ani Národnému kontrolnému úradu (NKÚ), ktorý je externou autoritou pre oblasť kontroly.
„Hodnotíme návrh rozpočtu pesimisticky z viacerých dôvodov. Riziká vidí

v oblasti daňových príjmov, pretože
viaceré legislatívne zmeny, ktoré nie
sú v rozpočte vyčíslené, znížia príjmy ešte viac, ako sa v návrhu uvádza.
Aj výdavková oblasť rozpočtu skrýva množstvo rizík a je nepodložená
analýzami, zdôvodňujúcimi potreby
a účel použitia. Problémom môže byť
krytie výdavkov spojených s dôchodkami, oddlžovaním univerzitných
i fakultných nemocníc, ale aj nákladmi na nevyhnutnú rekonštrukciu havarijných úsekov hlavných cestných
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ťahov, či aktívnou podporou vzdelávania a výskumu,“ píše sa v správe
NKÚ. Jeho predseda Karol Mitrík
tvrdí, že tieto negatíva sa v konečnom dôsledku môžu premietnuť do
vyššieho deficitu, ako naplánovalo
ministerstvo financií.
Problémy na európskych i svetových
trhoch pravdepodobne spôsobia aj
ďalšie spomalenie rastu slovenskej
ekonomiky. Spomalenie nemeckého priemyslu sa odrazilo na našom hospodárstve už v posledných
dvoch kvartáloch. Predpokladá sa, že

domáci rast sa dostane len mierne
nad 2 % HDP a rizikom pre verejný
rozpočet je tiež stagnácia na slovenskom trhu práce. Na jednej strane
tak máme spomaľujúcu ekonomiku,
ktorá bude znamenať menší objem
príjmov do rozpočtu (nižší objem vybraných daní), a na strane druhej rast
výdavkov spojených s predvolebnými
balíčkami, ktoré zaťažia nákladovú
stranu verejných financií.
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tvoria daňové príjmy. Predpokladá
sa objem daňových príjmov bezmála
13 mld. eur, čo predstavuje takmer
80 % zdrojov celého štátneho rozpočtu. Polovicu z týchto daní tvoria príjmy z DPH. Spotrebné dane
by do rozpočtu mali priniesť spolu
takmer 10 mld. eur. Dane z príjmov
a kapitálového majetku tvoria zvyšné
3 mld. eur. Zostávajúcu časť rozpočtu
1,2 mld. eur tvoria nedaňové príjmy,
teda príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a 1,7 mld. eur prúdi za zahraničné
transfery v rámci EÚ.

Štátny rozpočet na rok 2020 projektuje výdavky v objeme viac ako
18,5 mld. eur. Hlavným zdrojom
týchto výdavkov sú takzvané bežné výdavky, ktoré tvoria 90 % z celkových výdavkov. Bežné výdavky
sú zložené hlavne z miezd a platov

štátnych zamestnancov (2,5 mld.),
z nákupu tovarov a služieb (2,8 mld.),
príspevkov do poisťovní (0,9 mld.)
a z bežných transferov (10,8 mld.).
Zvyšných 10 % tvoria kapitálové výdavky na úrovni 1,6 mld. eur.
Schodok rozpočtu je projektovaný na

takmer 2,7 mld. eur, čo tvorí viac ako
15 % príjmovej časti. Tento schodok
– teda nedostatok zdrojov – bude
financovaný z emisie štátnych dlhopisov, ktoré po väčšine kupujú domáci alebo zahraniční inštitucionálni
investori, banky a penzijné fondy.

Výdavková časť rozpočtu na základe jednotlivých tried
Trieda

Ukazovateľ

Podiel na celku

Suma v EUR

Výdavky spolu

18 571 740 994

A.

Bežné výdavky

16 934 691 506

A.1

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

A.2

Poistné a príspevok do poisťovní

Suma v EUR

A.3

Tovary a služby

2 797 475 104

Príjmy spolu

15 889 511 566

A.4

Bežné transfery

10 854 942 005

A.

Daňové príjmy

12 909 286 000

A.4.1

platené poistné za zákonom určené skupiny osôb

1 471 738 385

A.1

Dane z príjmov a kapitálového majetku

A.4.2

sociálne dávky

1 754 435 962

A.4.3

transfery nefinančným subjektom

Čo tvorí štátny rozpočet?
Na jväčší p o diel v pr í jmo ch do
štátneho rozpočtu na rok 2020

Príjmová časť rozpočtu na základe jednotlivých tried
Trieda

Ukazovateľ

daň z príjmov fyzickej osoby

A.2

3 091 270 000
-25 657 000

823 014 243

2 860 647 000

daň z príjmov vyberaná zrážkou

256 280 000

A.4.4

transfery obciam a VÚC

Dane za tovary a služby

9 596 538 000

A.4.5

odvody do rozpočtu Európskej únie

913 640 800

daň z pridanej hodnoty

6 891 117 000

spotrebné dane

2 474 043 000

A.4.6

transfer na splácanie štátneho dlhu

1 156 601 896

A.4.7

transfer Sociálnej poisťovni

163 495 000

1 698 626 076

200 000 000

67 883 000

A.5

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

24 289 000

B.

Kapitálové výdavky

podiel na vybratých finančných prostriedkoch

24 289 000

iné dane za tovary a služby

A.4

Sankcie uložené v daňovom konaní

A.5

Iné dane

B.

Nedaňové príjmy

B.1

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z podnikania

B.2

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

B.3

Kapitálové príjmy

B.4

Úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov

B.5

Iné nedaňové príjmy

C.

Granty a transfery
Tuzemské granty a transfery
Zahraničné transfery (EÚ)

17 189 000
180 000 000
1 263 764 346
449 239 398
443 630 467
378 783 947
50 793 853
6 472 450
378 474 698
1 716 461 220
38 772 241
1 677 688 979

Zdroj: Spracovanie podľa dát dostupných na webovej stránke Ministerstva financií SR
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855 328 597

daň z príjmov právnickej osoby

dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
A.3

Podiel na celku

2 426 675 799

Január/Február 2020

C.

270 001
1 637 049 488

obstarávanie kapitálových aktív

795 423 030

kapitálové transfery

841 626 458

Prebytok/Schodok ( +/- )

-2 682 229 428

Zdroj: Spracovanie podľa dát dostupných na webovej stránke Ministerstva financií SR
Hlavným subjektom, ktor ý zarobí viac ako 80 % príjmov do rozpočtu, je všeobecná pokladničná
správa , ktorá spadá pod rezor t
ministerstva financií a inkasuje príjmy z daní. Je to viac ako
13,8 mld. eur. Na opačnej strane
výdavky rozpočtu sú distribuované

rovnomer nejšie a najväčší diel
rozpočtu si ukrajujú jednotlivé
ministerstvá. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(2,8 mld.), Ministerstvo vnútra SR
(2,9 mld.), Ministerstvo obrany
SR (1,6 mld.), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(1,6 mld.), Ministerstvo zdravotníctva SR (1,3 mld.) a Ministerstvo
dopravy SR (1,2 mld.). Zaujímavý je
aj podiel všeobecnej pokladničnej
správy, z ktorej sa vyplatí viac ako
3,4 mld. eur. Dá sa predpokladať, že
značnú časť tvoria vrátenia dane –
daňové vratky.
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Na začiatku nového roka vždy prichádza obdobie
bilancovania a hodnotenia toho, aké úspechy
či neúspechy naša ekonomika dosiahla v tom
predošlom. V minulých rokoch ťažila z toho,
že sa darilo našim ekonomickým zahraničným
partnerom. Zdá sa, že v tomto roku to bude
presne naopak. Slovenská ekonomika začína
doplácať na svoju veľkú otvorenosť a orientáciu
na export. Spomalenie ekonomík v zahraničí
si vyberá svoju daň a prelieva sa aj k nám.
Rast HDP sa spomalil
Rast hrubého domáceho produktu
(HDP) Slovenska sa v roku 2019 výraznejšie spomalil. Tvrdé dáta hovoria o tom, že HDP v roku 2018 rástlo medziročne o 4,0 %, pričom rast
v roku 2019 podľa prvého odhadu
NBS bol definovaný na úrovni 2,3 %.
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Napriek udržateľnej domácej spotrebe na solídnych úrovniach, za miernym prepadom rastu HDP možno
hľadať najmä slabnúci zahraničný
dopyt a ochladzovanie v sektore priemyslu. Tým, že značná časť nášho
priemyslu je orientovaná na export,
kľúčom k úspechu týchto firiem je

našej krajiny podieľa až takmer štvrtinovým podielom. Jej rast za prvých
desať mesiacov 2019 spomalil a bol
evidovaný na úrovni 1,6 %,“ píše sa
v analýze Wood & Company. Tieto
čísla sa objavujú aj v tlačovej správe
NBS, ktorá hodnotí situáciu v priemysle nasledovne: „Pretrvávanie
negatívneho vývoja priemyselnej
výroby v ekonomike eurozóny má
potenciál ďalej zhoršovať situáciu
v slovenskom priemysle.“

dopyt zo zahraničia. Ten sa však
v poslednom roku znížil, a to pocítila
aj naša ekonomika.
Priemysel chladne ako prvý
„Slovensko je ekonomikou so silnou
orientáciou na priemyselnú výrobu.
Priemyselná produkcia sa na HDP
Január/Február 2020

Inflácia nateraz stabilná
Rast cenovej hladiny v slovenskom
hospodárstve bol v roku 2019 na
úrovni 2,7 %, čo je o 0,2 % viac ako
v roku 2018. Medziročne tak evidujeme zrýchlenie rastu cien, a to najmä
z dôvodu zvyšovania mzdových nákladov, ktoré sa premieta do koncovej ceny tovarov a služieb. Rast cien
ovplyvňujú aj vyššie ceny vstupných
komodít, ktoré ovplyvňujú celkovú

cenu tovarov a služieb. „Pod tohtoročné zdražovanie sa podpísali predovšetkým vyššie ceny za bývanie,
vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá, a to v priemere o 4,0 %. Infláciu
smerom nahor potiahli aj potraviny
a nealkoholické nápoje s nárastom
cien o 3,9 %. Pričom v prípade potravín bol rýchlejší rast evidovaný
najmä v druhom polroku 2019, keď
sa pohyboval až okolo úrovne 5 %,“
konštatuje analytička Eva Sadovská
z Wood & Company.
Platy rástli solídnym
tempom
Nominálne mzdy v roku 2019 rástli tempom na úrovni 7,7 %, čo po
očistení o infláciu (2,7 %) znamená
nárast o 5,0 % ročne. Slováci si tak
medziročne zo svojej mzdy mohli
dovoliť viac tovarov a služieb, ako
to bolo v roku 2018. Treba však dodať, že rast platov nie je proporčne

rozdelený medzi všetky sektory ekonomiky. Najmä slabnúci priemysel
zaznamenal nižšiu dynamiku rastu
miezd. Pod celkový rast miezd sa
podpísali aj vládne opatrenia, konkrétne rast miezd v štátnej správe
a rast minimálnej mzdy. NBS očakáva, že dynamika rastu miezd sa
v ďalších rokoch spomalí a napätie
na trhu práce sa zmierni.
Nezamestnanosť na
historickom minime
Nezamestnanosť v roku 2019 poklesla na svoje historické minimá.
V novembri bola miera evidovanej
nezamestnanosti v národnom hospodárstve na úrovni 4,92 %. Oproti
rovnakému mesiacu v roku 2018 je to
zlepšenie o 0,34 %. Trh práce je tak
pomerne silno utiahnutý a slovenská
ekonomika sa dostáva na úrovne prirodzenej nezamestnanosti. Značnú
časť tvoria dlhodobo nezamestnaní
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Rast miezd vo verejnom a súkromnom sektore a kumulatívna
revízia prognózy (%, revízia v p. b.)

Zdroj: ŠÚ SR, výpočty NBS

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR za posledných 5 rokov

a taktiež štrukturálna nezamestnanosť, ktorá je dlhodobejším a pretrvávajúcim problémom v niektorých
sektoroch. Tento stav, keď je v krajine nízka nezamestnanosť, prispieval počas roka aj k rastu mzdových
nákladov. Zamestnávatelia museli
doslova „bojovať“ o zamestnancov aj
za pomoci ponúkania vyšších miezd.
Najslabší z krajín V4
V porovnaní s okolitými krajinami Slovenská republika v tomto
roku výraznejšie zaostáva. R ast
HDP na Slovensku je pomalší už
od roku 2016, najmä v porovnaní
s Maďarskom a Poľskom. Česi nás
v raste HDP predbehli až v roku
2019. NBS vníma naše nevýhody
najmä v slabšom domácom dopyte,
predovšetkým v oblasti spotreby domácností a investícií. Taktiež poukazuje na pomalší rast miezd a maloobchodu. No a v roku 2019 náš pomalší
rast HDP oproti ostatným trom krajinám spôsobil hlavne nižší export do
zahraničia a s tým súvisiaca priemyselná produkcia.

Rast HDP (medziročný rast v %, sezónne neočistené)

Zdroj: Eurostat, výpočty NBS
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ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU

Počet poistencov súkromných
poisťovní naďalej rastie.

ZMENILO ŠTVRŤ MILIÓNA SLOVÁKOV,

VŠZP UPOZORŇUJE NA NEKALÉ
PREPOISŤOVANIE

o 76-tisíc. Počet klientov Dôvery sa zvýšil od nového roka o 68-tisíc ľudí.
VšZP si aj v tomto roku udrží pozíciu najväčšej poisťovne, keďže klientom VšZP je 57,73 % všetkých
poistencov na Slovensku. V Dôvere je 31,18 % ľudí,
no a Union má 11,09 % klientov.

Autor: Branislav Jankovský

Trend z predchádzajúcich rokov pretrváva naďalej.
Podiel štátnej poisťovne sa tak za posledné tri roky
zmenšil o päť percentuálnych bodov, naopak, obe
menšie súkromné zdravotné poisťovne si postupne počas tohto obdobia polepšujú. Podiel Dôvery
narástol za tri roky o približne 2,5 percentuálneho bodu. Podiel Unionu sa zvýšil od roku 2018 do
roku 2020 o viac ako 1,7 percentuálneho bodu.

Pre zmenu zdravotnej poisťovne sa rozhodlo
takmer štvrť milióna Slovákov. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom je počet poistencov,
ktorí menia poisťovňu, takmer dvojnásobný.

O

d 1. januára 2020 zmenilo zdravotnú poisťovňu celkovo 247-tisíc poistencov. Vyplýva to
z údajov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). O zmenu zdravotnej poisťovne teda v období od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 požiadalo 4,69 % poistencov. ÚDZS
zároveň neakceptoval takmer šesťtisíc žiadostí
o zmenu poisťovne. Celkový počet ľudí poistených
v troch slovenských poisťovniach je 5,1 milióna.

Počet klientov VšZP sa znížil
pod tri milióny poistencov.
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poisťovne nepodali, prišiel im preukaz poistenca
z inej zdravotnej poisťovne,“ vysvetľuje na webe
zdravotnej poisťovne hovorkyňa VšZP, Slávka
Gáborová. Štátna poisťovňa ďalej uvádza, že eviduje zvýšený počet rozhorčených telefonátov a
e-mailov, ktorými poistenci namietajú na nekalé
prepoistenie do inej zdravotnej poisťovne.

V predchádzajúcom roku sa medzi zdravotnými poisťovňami presúvalo výrazne menej ľudí, ich počet
dosiahol 132-tisíc. Zmenu k 1. januáru 2019 teda
uskutočnilo 2,57 % poistencov.
Počet poistencov najväčšej štátnej Všeobecnej
zdravotnej poisťovne (VšZP) sa podľa odhadov
ÚDZS zníži od nového roka pod hranicu troch
miliónov poistencov, keďže štátna poisťovňa pršla o 4,64 % poistencov, čo predstavuje 145-tisíc
ľudí. Pred rokom prišla VšZP o 38-tisíc poistencov,
v roku 2018 o 39-tisíc poistencov. Tempo, ktorým
sa znižuje počet poistencov VšZP, sa teda výrazne
zrýchlilo.
Naopak, najmenšia poisťovňa Union od nadchádzajúceho roku 2020 zvýši počet svojich klientov
Január/Február 2020

VšZP však upozorňuje na to, že pri prepoisťovaní klientov sa objavili prípady pochybných zmien
zdravotnej poisťovne. „Prekvapení klienti nás
informujú, že hoci prihlášku do inej zdravotnej

Poisťovňa upozorňuje, že klienti, ktorí boli neoprávnene prepoistení, by mali konať a nespoliehať sa na
zdravotnú poisťovňu. „Musia urýchlene podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čo za nich VšZP nemôže urobiť. VšZP je pripravená obnoviť poistný vzťah s klientom ihneď po
doručení Oznámenia o stornovaní prihlášky z Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo po
doručení Žiadosti o obnovenie poistného vzťahu
z inej zdravotnej poisťovne,“ píše VšZP.
Opäť sa potvrdzuje, že občania by nemali podpisovať žiadne dokumenty bez toho, aby vedeli, o čo
ide. To je práve jedna z možností, ako mohli nekalé prepoistenia vzniknúť. „V súvislosti s nekalým
prepoisťovaním sa klienti zmieňujú aj o tom, že
ich oslovili na ulici, kde niečo podpísali, ale už si
nespomínajú, čo presne. VšZP registruje aj prípad
poistenky, ktorá tvrdí, že podpísať prihlášku do
inej zdravotnej poisťovne ju presvedčili neznámi
ľudia, keď bola pod vplyvom liekov,“ dodáva na záver VšZP.

Počet prepoistení v zdravotných poisťovniach
Zdravotná poisťovňa

Počet poistencov k 31.10. 2019

Počet prepoistených

Počet prepoistených

Dohromady

Dôvera

1 541 440

+ 68 294

4,43 %

1 609 734

VšZP

3 125 116

- 145 076

- 4,64 %

2 980 040

Union

495 857

+ 76 782

15,48 %

572 693

Vývoj podielu poistného kmeňa
Zdravotná poisťovňa

2020

2019

2018

Dôvera

31,18 %

29,55 %

28,7 %

VšZP

57,73 %

60,97 %

62,0 %

Union

11,09 %

9,47 %

9,3 %

Zdroj: ÚDZS
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VÝRAZNÉ ZMENY
V INVESTIČNOM
ŽIVOTNOM
POISTENÍ.

najmenej 50 % zo zaplateného poistného. V druhom roku to bude najmenej 60 % a v treťom roku
až 70 % zo zaplateného poistného. Výška odkupnej
hodnoty musí byť aj v ďalších rokoch trvania poistenia vždy kladná.
Takýmto spôsobom dochádza k zvýšenej ochrane poistníka. Pred prijatím novely bolo predčasné ukončenie poistnej zmluvy počas prvých
dvoch rokov pre poistníka absolútne nevýhodné.
Všetky peniaze, ktoré za dva roky zaplatil, totiž
poisťovňa použila na krytie poplatkov a provízií,
čo znamená, že poistenie často nemalo žiadnu
odkupnú hodnotu. Takže poistník pri zrušení
zmluvy počas prvých dvoch rokov nedostal späť
žiadne peniaze.

BUDE OŇ VÄČŠÍ ZÁUJEM?

Novela zákona o poisťovníctve však prináša
výraznú zmenu. V prípade, ak poistník ukončí
zmluvu počas prvých troch rokov, poisťovňa mu
vyplatí príslušnú odkupnú hodnotu. Tá bude minimálne vo výške aktuálnej hodnoty aktív, sumu
však poisťovňa zníži o doteraz už zaplatené poistné na krytie rizika dožitia alebo úmrtia, prípadne aj o plnenie z tohto poistenia, ak už bolo
poskytnuté. Podľa novely zákona tak distribučné
náklady v prvých rokoch poistenia nebude niesť
výlučne poistník.

Autor: Natália Hučková

Od januára 2020 nastávajú významné
zmeny v investičnom životnom poistení.
Pred ich prijatím prebiehali mnohé odborné
diskusie, nakoniec sa však zákonom
stanovili pevné pravidlá pre výpočet
odkupnej hodnoty poistenia. Takýto
krok by mal pre klienta zvýšiť atraktivitu
investičného životného poistenia. Dotkne
sa aj provízií finančných agentov.
Novela zákona o poisťovníctve
Zmena zákona o poisťovníctve stanovuje nové povinnosti poisťovní. Tie budú pri investičnom životnom poistení povinné investovať v mene svojich
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klientov do aktív, ktoré slúžia na krytie technických rezerv, ale aj prípadov, keď sa klient rozhodne poistenie zrušiť. V prvom roku trvania poistnej zmluvy bude poisťovňa povinná investovať
Január/Február 2020

„Explicitne určené pravidlá na výplatu odkupnej
hodnoty zlepšujú postavenie finančného spotrebiteľa. Napriek tomu však vývoj na finančných trhoch nenaznačuje nárast záujmu o investičné poistenie, skôr predpokladáme vyšší záujem o rizikové
poistenie,“ hovorí Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa.
O čosi pozitívnejšie prognózy s investičným životným poistením majú v Allianz – SP. „Výpočet
odkupnej hodnoty v novom investičnom poistení vnímame jednoznačne v prospech klienta.
Zašli sme ešte ďalej a vo fáze, keď sme kvôli legislatívnym zmenám museli pristúpiť k prepracovaniu investičného poistenia, sme upravili
podmienky, či už technické, alebo poplatkové
tak, aby bol tento typ poistenia pre klienta opäť
atraktívny. Veríme, že produkt si nájde svoje
miesto v našom portfóliu životných produktov
a bude mať úspech,“ uviedol Vladimír Halás, riaditeľ obchodu životného a retailového poistenia
Allianz – SP.
Provízie poklesnú
Stanovenie pravidiel pre výpočet odkupnej hodnoty sa môže dotknúť aj spôsobu doterajšieho vyplácania provízií pre finančných agentov.
Ich bližšie určenie je už v rukách samotných
poisťovní.

Ministerstvo financií SR vo svojom pôvodnom návrhu požadovalo, aby poisťovne boli povinné investovať v prvom roku 50 % zaplateného poistného,
v druhom roku 65 % a v treťom a v ďalších rokoch
až 80 % zaplateného poistného. Investičné limity
nakoniec boli zmiernené. Novela zákona taktiež
nepredpokladá výraznú reguláciu odkupnej hodnoty po treťom roku trvania poistnej zmluvy.

„V prípade nového nastavenia províznej schémy
sme sa snažili zachovať atraktivitu dojednávania
investičného životného poistenia, je však jasné, že
výška provízie poklesne. Myslíme si však, že v prípade nového investičného životného poistenia
budú spokojné všetky strany predajného procesu,“
tvrdí Halás z Allianz – SP.

Zvýši sa atraktivita investičného
životného poistenia?
V poslednom období poisťovne evidujú znížený
záujem o investičné životné poistenie. Stanovenie
pravidiel pre výpočet odkupnej hodnoty by malo
prispieť k zvýšenému záujmu. Poisťovne však majú
na vývoj na trhu odlišné predpoklady.

V Kooperative napríklad pristúpili už ku konkrétnym opatreniam, ktoré reagujú na novelu zákona
o poisťovníctve a zmeny v investičnom životnom
poistení. „Upravili sme výšku vyplácanej provízie,
a zároveň sme predĺžili lehotu storna provízie,“
povedala hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková
Illášová.
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NEMAJETKOVÚ UJMU
PRE POZOSTALÝCH PO NEHODE
KRYJE PZP
Autor: Natália Hučková
Foto: Shutterstock

Dopravné nehody zapríčiňujú nielen škodu
na majetku, ale často i stratu na životoch.
V posledných rokoch zaznamenali súdy
mnohé žaloby, v ktorých si pozostalí po
obetiach dopravných nehôd uplatňovali
nárok na nemajetkovú ujmu. Názory na to,
či má byť takáto nemajetková ujma krytá
z povinného zmluvného poistenia (PZP),
boli dosiaľ nejednotné. Presnejší pohľad na
túto otázku poskytol aj Najvyšší súd SR.

Čo kryje PZP
V prípade poistnej udalosti kryje poisťovňa na
základe uzatvoreného PZP najčastejšie škodu na
veciach, teda na motorových vozidlách a iných veciach, ktoré boli poškodené pri nehode. Zákonné
poistenie vo svojom krytí zahŕňa tiež náklady
pri usmrtení, ušlý zisk, ale aj náklady na právne
zastúpenie pri uplatňovaní nárokov zo vzniknutej škody. Ďalej kryje PZP škodu na zdraví, ktorá
je náhradou za bolesť a sťaženie spoločenského
uplatnenia.
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požadujú od vinníka náhradu nemajetkovej ujmy.
Nároky poškodených sa začali rozširovať aj voči
poisťovniam, v ktorých malo motorové vozidlo
vinníka dopravnej nehody uzatvorené PZP. Žaloby
tvrdili, že v dôsledku dopravnej nehody došlo k zásahu do základných práv poškodených.
„Union poisťovňa má skúsenosti so súdnymi
spormi týkajúcimi sa odškodnení za nemajetkovú
ujmu. Pozostalí v takýchto prípadoch žiadajú náhradu za takzvanú nemajetkovú ujmu za úmrtie
blízkej osoby z povinného zmluvného poistenia
motorového vozidla, prevádzkou ktorého k tejto
smutnej udalosti došlo. Takýto nárok však v súčasnosti slovenská legislatíva nepozná,“ uviedol
hovorca poisťovne Union Matej Neumann.
Spočiatku boli nároky voči poisťovniam zo strany
súdov zamietané. Súdy vychádzali zo skutočnosti, že
PZP kryje len škodu na zdraví, ktorú nemožno stotožňovať s nemajetkovou ujmou. Ešte v roku 2013 nastal v tejto otázke rozkol, keď Súdny dvor EÚ vo veci
Slovenky Kataríny Haasovej čiastočne stanovil nárok
na úhradu nemajetkovej ujmy z PZP. Odvtedy niektoré slovenské súdy nároky poškodených voči poisťovni
priznávali, niektoré takéto žaloby zamietli.
Poisťovne prezentovali názor, že nárok na nemajetkovú ujmu nie je nárokom na náhradu škody
na zdraví, ktorú je možné kryť prostredníctvom
PZP. Zároveň sa opierali o to, že nemajetková ujma
nie je uvedená pri nárokoch, ktoré podliehajú

poistnému krytiu z PZP. Poisťovne preto tvrdili, že
rozsah poistného krytia súdy nesmú rozširovať.
Zodpovedné sú poisťovne
Na všetko sa pozrel aj Najvyšší súd SR a k úhrade
nemajetkovej ujmy z PZP vydal svoje jednoznačné
stanovisko. „Škodou na účely zákona č. 381/2001
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných
práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.“
Najvyšší súd SR zároveň uviedol, že žalovanou
stranou v spore o náhradu nemajetkovej ujmy
môže byť okrem vinníka dopravnej nehody aj poisťovňa, v ktorej má uzatvorené PZP. To znamená,
že poisťovňa by mala niesť zodpovednosť za zásah
do základných práv pozostalých. Ich nároky na nemajetkovú ujmu by mali byť predmetom poistného krytia z PZP. Vďaka tomu sa znižuje riziko pre
pozostalých, pretože v prípade platobnej neschopnosti vinníka dopravnej nehody by bola ohrozená
vymožiteľnosť ich nárokov.
„Vzhľadom na nejednotnosť rozhodovacej praxe
súdov si myslíme, že by bolo vhodné legislatívne
upraviť náhradu nemajetkovej ujmy, a to vrátane
určenia výšky limitov odškodnenia a úpravy okruhu pozostalých, ktorým by podobné odškodnenie
prislúchalo,“ dodáva na záver hovorca poisťovne
Union Matej Neumann.

Odborníci na oblasť poistného práva dosiaľ vylučovali, aby sa v rámci škody na zdraví poskytovali
náhrady za psychickú ujmu osôb, ktorým pri dopravnej nehode zomrela blízka osoba. V praxi tak
zostávalo sporným, kto nesie zodpovednosť za nemajetkovú (psychickú) ujmu, ktorú utrpia najbližší
príbuzní obete dopravnej nehody.
Nerozhodné súdy
Na slovenských súdoch sa už dlhšie objavujú žaloby, pri ktorých pozostalí obete dopravnej nehody
Január/Február 2020
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PARKOVACIA POLITIKA
V BRATISLAVE.
AKO TO FUNGUJE
V ZAHRANIČÍ?
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Facebook Petržalka

Parkovanie po novom však nespoplatnia úplne
v celom meste, iba na miestach a v časoch, kde je
reálny problém. „Napríklad na sídlisku, kde je problém s parkovaním najmä v noci, bude parkovanie
spoplatnené iba v noci. Pri biznis centrách a úradoch, kde je problém s parkovaním najmä v pracovnom čase, bude parkovanie spoplatnené iba cez
deň. A v lokalitách, kde problém s parkovaním nie
je, bude parkovanie naďalej bezplatné,“ objasnil
Peter Bubla, hovorca bratislavského magistrátu.

Mnohé európske mestá svoje problémy
s preťaženou dopravou vyriešili už pred
niekoľkými, ba aj desiatkami rokov. Na
rade je konečne Bratislava. Základom je
systém šitý na mieru. Parkovacia politika
v Bratislave prinesie podstatné zmeny
v januári 2021. Už teraz však mestské časti
spúšťajú pilotné parkovacie projekty. Nový
systém je od 1. novembra v Petržalke a od
1. decembra minulého roku aj v Ružinove.

Pravidlá parkovacej politiky
Návrh regulácie parkovania vznikal v priebehu pol
roka. Následne ho predstavili mestským častiam.
Tie poslali spolu 108 pripomienok, z ktorých 78
zapracovali. Tri mestské časti zo sedemnástich najprv návrh neschválili. V máji sa k nemu vyjadrovala
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aj verejnosť. Spracovaný materiál napokon jednohlasne všetkými 45 hlasmi schválili v júni poslanci
bratislavského mestského zastupiteľstva. Pravidlá
začnú platiť 1. januára 2021. Dovtedy majú mestské časti možnosť spustiť vlastné pilotné projekty
so zvýhodnenými podmienkami pre rezidentov.
Január/Február 2020

Na každú domácnosť je možné získať najviac tri
rezidentské karty. Prvú za 39 eur, druhú za 150
eur, tretiu za 500 eur na jeden rok. Za ďalších 10
eur môže rezident získať dvojhodinové parkovanie
denne v iných spoplatnených zónach. Hodinová
sadzba v spoplatnených zónach bude od 0,50 eura
do 2 eur. Takisto sú v pláne aj abonentské karty
pre obyvateľov mimo Bratislavy. Na základe pripomienok sú v návrhu aj týždenné či mesačné abonentské karty pre firmy. Rôzne časové limity budú
aj pri rezidentských kartách, klasické ročné alebo
polročné a trojmesačné pre druhé a tretie auto.
Nočné parkovanie v Petržalke,
dopravné prieskumy v Ružinove
Petržalka má problém najmä s nočným parkovaním. Preto upravila pravidlá pre parkovanie v noci.

Petržalčania parkujú teda zadarmo, museli sa však
registrovať. Na druhej strane vodiči s trvalým pobytom mimo Petržalky v noci platia euro za hodinu.
„Ak však nerezident používa pri parkovaní mobilnú
aplikáciu „Urbi – Parkovanie Petržalka“, ktorá funguje od 1. januára 2019, má benefit bezplatného
parkovania na modrých parkovacích plochách vo
vybraných časoch,“ uviedla hovorkyňa Petržalky,
Mária Halašková. Pilotný projekt je zatiaľ v prvej
fáze a týka sa parkovísk v lokalitách Dvory, Lúky
a Háje. V druhej fáze projekt zahrnie všetky parkoviská v mestskej časti Petržalka.
Ružinov zaviedol pilotný projekt regulovaného
parkovania od 1. decembra minulého roku. Takisto
pokračuje v dopravných prieskumoch, ktoré aktuálne prebiehajú v časti Nivy, zvyšok sa bude riešiť na
jar. Najhoršie parkovanie je práve v mestskej časti
v lokalite 500 bytov na Nivách. Práve tu spustili
pilotný projekt. „Robíme podrobnejšie prieskumy,
kde dlhodobo sledujeme autá na ulici, ako sa tam
pohybujú, aké autá tam chodia na hodinu, aké tam
chodia pravidelne každý deň od rána do večera, alebo len v noci,“ uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren.
Mestská časť Nové Mesto spustí pilotný projekt v zóne Tehelné pole 1. mája 2020. Dovtedy
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zabezpečí obstaranie parkomatov, možnosť platiť
cez SMS a nákup obslužného softvéru. Na jar plánuje pokračovať v značení parkovacích miest a osádzaní dopravných značiek. Prvá rezidentská karta
bude stáť 39 eur, druhá 150 eur a tretia 500 eur.
Pravidlá sú podobné ako schválil magistrát hlavného mesta vo všeobecne záväznom nariadení. „Nový
parkovací systém zvýhodní miestnych obyvateľov
pred návštevníkmi, prináša poplatky a presne určí,
kde sa bude môcť parkovať,“ uvádza mestská časť
Nové Mesto na svojej webovej stránke.
Pilotný projekt zavedie aj mestská časť Lamač od
1. januára 2020 a Rača pravdepodobne od 1. júla
2020. Prieskumy v jednotlivých mestských častiach
poslúžia pri nastavovaní parkovacieho systému
v rámci celomestskej parkovacej politiky.
„Aktuálne pripravujeme trhové konzultácie s firmami, ktoré by mali záujem robiť informačný
systém. Je to predprípravná fáza pred spustením
samotného verejného obstarávania na informačný systém, ktoré plánujeme spustiť začiatkom
budúceho roka. A, samozrejme, naďalej bežia
procesy potrebné na dobudovanie záchytných
parkovísk,“ objasnil hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
Nie je to len o rezidentoch
Parkovacia politika však nie je iba o rezidentoch.
Do Bratislavy dochádzajú ľudia za prácou z okolitých miest a obcí a v Bratislave parkujú svoje vozidlá. Pre tých, ktorí do hlavného mesta denne
dochádzajú za prácou, plánuje magistrát vybudovať záchytné parkoviská v blízkosti zastávok MHD.
„Pokiaľ zamestnávateľ disponuje vlastnými parkovacími kapacitami, regulované parkovanie sa ich
nebude týkať,“ doplnil Bubla. Či sa stihnú záchytné parkoviská vybudovať za jeden rok do začiatku
celoplošného spustenia parkovacej politiky a či
ich kapacita, a zároveň kapacita MHD, bude stačiť,
ukáže až čas.
Druhá skupina, ktorá môže mať po zavedení
parkovacej politiky problém, sú ľudia, ktorí síce
v Bratislave bývajú, no v hlavnom meste nemajú
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trvalý pobyt. Podľa hovorcu je riešením prehlásiť
sa na trvalý pobyt. „V súčasnosti nie všetci prenajímatelia bytov dovolia nájomníkom prihlásiť
si trvalý pobyt. Predpokladáme však, že trh s nájomnými bytmi na novú situáciu zareaguje, lebo
nájomný byt, na ktorý si nájomník nebude môcť
vybaviť rezidentskú kartu, by klesol na hodnote,“
vysvetlil Bubla. Možnosťou môže byť administratívny trvalý pobyt, ktorý ponúkajú jednotlivé
mestské časti.
Regulované parkovanie v Košiciach aj
Trenčíne
Regulované parkovanie aj na sídliskách zaviedli
v Košiciach v roku 2016. Správu parkovacej politiky mala v rukách súkromná spoločnosť, ktorá
časť vybratých financií odvádzala do mestskej kasy.
Zdvihla sa však vlna kritiky, a tak od januára 2019
spravuje regulované parkovanie mesto. Regulované
parkovanie zavedie celoplošne aj Prešov. Od 1. júla
2020 budú platiť nové pravidlá v centre mesta a postupne budú pribúdať spoplatnené zóny. Celkovo
ich bude sedemnásť. Na sídliskách je problém najmä večer a v noci.
V roku 2017 zaviedol novú parkovaciu politiku aj
Trenčín. Systém priniesol viacero pozitívnych výsledkov, zníženie počtu parkujúcich vozidiel, odstránenie celodenného parkovania vozidiel v centre a okolí, zabezpečenie priechodnosti ciest pre
záchranné zložky, ale aj odstránenie neefektívneho
hľadania parkovacích miest – krúženie vozidiel po
parkovisku. „Napríklad v centre parkuje 97 percent
áut do 3 hodín a 75 percent do hodiny,“ uviedla
Ľuboslava Sedláková, referentka pre komunikáciu
z trenčianskeho útvaru mobility. Mesto spustí ďalšie dve spoplatnené zóny na sídliskách Juh a Sihoť
3 a 4 na jar 2020.
Nerezidenti si v Trenčíne môžu zaplatiť jednorazovo alebo kúpiť parkovaciu kartu. „Kto chce
a potrebuje parkovať v Trenčíne v regulovaných
pásmach, má na výber viacero možností. Buď si
parkovné uhradí jednorazovo mobilnou platbou,
SMS alebo v automate, alebo si kúpi parkovaciu
kartu. Túto možnosť má aj občan bez trvalého
Január/Február 2020

pobytu alebo dochádzajúci, ktorý si môže zakúpiť abonentskú parkovaciu kartu,“ doplnila
Sedláková.
Sídliskové riešenia
Sídliská veľkých miest zvyčajne projektovali v minulom storočí s jedným parkovacím miestom
pre tri byty. Preto súčasný pretlak aj troch áut
pre jednu domácnosť naozaj nedokážu zvládať.
Výsledkom boli roky parkovania na zeleni či chodníkoch. Parkujúce autá obmedzovali aj prechod záchranným zložkám.
V niektorých mestách sa už objavilo aj viacero
riešení „na mieru“. Niektoré autá pre nedostatok
parkovacích miest stáli za sebou. Vodiči vyradili na
neutrál, aby ten, kto potrebuje odísť, mohol auto
odtlačiť a nemusel volať mestskú políciu.
Inšpirácie z európskych miest
V európskych mestách fungujú rôzne systémy regulácie parkovania. A väčšina veľkých miest podstatné problémy vyriešila už dávno. V súčasnosti skôr
investujú do projektov, ako sú cyklotrasy, verejný
priestor či bikesharing alebo iné druhy „zdieľanej“
dopravy.
Parkovacie politiky sú v jednotlivých mestách
šité na mieru a postupne sa už len dolaďujú.
Opisuje ich ITDP (Institute for Transportation
and Development policy). Niektoré majú stanovené takzvané parkovacie maximá, čo znamená
strop pre množstvo parkovacích miest v rámci
nových stavebných projektov. Sú to mestá, ako
Zürich, Štrasburg či Amsterdam. Niektoré mestá
vytvorili zase strop na množstvo parkovacích
miest vo svojich centrách. Napríklad Budapešť,
Hamburg a znova aj Zürich. V Hamburgu majú
zamestnanci firiem, ktorí využívajú hromadnú
dopravu, aj finančné výhody za využívanie takejto dopravy.
V mnohých európskych metropolách je bežné takzvané disc parking v modrých zónach. Ide zvyčajne
o bezplatné parkovanie v centre, no časovo limitované – na jednu až dve hodiny. „Disc parking“

zaviedli v Paríži už v roku 1957, a potom sa rozšírilo po celej Európe ako regulácia času parkovania
vozidiel v centre. V modrých zónach vo Francúzsku
môžete parkovať bezplatne jednu hodinu v určených časoch.
Ďalšou možnosťou regulácie vstupu vozidiel do
vyťažených centier miest sú fyzické zábrany. Od
roku 2001 investoval Paríž 15 miliónov eur do
výstavby takmer 335-tisíc výsuvných stĺpikov.
Tie zabraňujú vstupu vozidiel, zároveň umožňujú
vstup pohotovostným či zásobovacím vozidlám.
V Mníchove pomohlo platené parkovanie znížiť
podiel ciest autom zo 44 percent na 32 percent.
A približne 27 percent dochádzajúcich za prácou
prešlo na iný spôsob dopravy. V Amsterdame sú
napríklad záchytné parkoviská, kde ľudia platia
iba 1 euro za 24 hodín, ak zaparkujú po desiatej
hodine ráno. Sú to parkoviská najmä pre turistov
a návštevníkov. Následne musia cestovať do centra hromadnou dopravou.
V európskych mestách myslia aj na životné prostredie. Niektoré kategórie vozidiel sú zakázané v centrách miest na základe ich úrovní emisií, napríklad
v Berlíne, Londýne, Miláne. Ide najmä o staršie dieselové typy vozidiel.
Podľa najnovšej správy medziodborovej organizácie London Councils regulácia parkovania pomáha
londýnskej ekonomike, rieši premávku, zlepšuje
kvalitu ovzdušia a bezpečnosť na cestách, a tiež
znižuje preťaženie ciest. Pre ilustráciu, každý deň
sa v Londýne uskutoční približne 9,6 milióna ciest
autom alebo taxíkom. Vďaka financiám získaných
z parkovania môžu napríklad seniori a zdravotne
postihnutí ľudia bezplatne cestovať vo verejnej
doprave. Ide o takzvané Freedom pass. Pridaná
hodnota parkovacích služieb sa odhaduje na
3,58 miliardy GBP ročne. Budúcnosť parkovania
v Londýne vidí organizácia London Councils najmä
v zavedení technológie na zabezpečenie bezproblémového zaparkovania pomocou aplikácie pre
smartfóny a parkovacie senzory, ktorá vyhodnotí
situáciu a vodičom poskytne presné informácie,
kde je voľné miesto.
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dopravy) uviedla, že medzi 10 najväčších znečisťovateľov (emisie oxidu
uhličitého) v Európe sa dostala už aj
letecká spoločnosť Ryanair.
Údaje Európskej komisie poukázali na to, že priame emisie z leteckej
dopravy predstavujú približne 3 percentá celkových emisií skleníkových
plynov v EÚ a viac ako 2 percentá celosvetových emisií. Pre lepšiu predstavu, napríklad let z New Yorku do
Londýna vytvára zhruba toľko emisií, ako celoročné vyhrievanie domu
priemerného Európana.

EÚ CHCE DAŇ NA LETECKÉ PALIVO
Autor: Magdaléna Švančarková
Foto: Shutterstock

V novembri sa stretli deviati ministri
financií členských krajín Európskej únie
a vyzvali Európsku komisiu, aby zaviedla
dane z leteckého paliva (kerozín) na
území celej EÚ. Novú daň pritom žiada
deväť krajín – Francúzsko, Holandsko,
Luxembursko, Švédsko, Bulharsko,
Dánsko, Belgicko, Nemecko, Taliansko.

Letecká doprava je vo
výhode
Letecký priemysel je napriek jasným
vplyvom na životné prostredie zatiaľ
vo výhode oproti iným druhom dopravy. Poukazuje na to aj Európska
občianska iniciatíva. V máji vyzvala
Európsku komisiu, aby zaviedla daň
z leteckého paliva.
„Zatiaľ čo ekologickejšie alternatívy dopravy podliehajú vysokým daniam, letecký priemysel ťaží z mnohých nespravodlivých oslobodení od
daní. Letecké palivo zostáva v Európe
naďalej nezdanené a členské štáty
neukladajú DPH ani na letenky, čím
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sa z letectva stáva čoraz atraktívnejší spôsob dopravy, aj keď produkuje
najviac skleníkových plynov,“ uvádzajú aktivisti. Daň by zároveň priniesla možnosti financovania iných
druhov ekologickej mobility.
V súčasnosti iba 6 členských štátov EÚ (Slovensko nie je jedným
z nich) zdaňuje medzinárodnú leteckú dopravu. „Ak by letecké spoločnosti platili dane z pohonných hmôt,
stimulovali by cestujúcich, aby si vybrali ekologickejší spôsob dopravy,“
uviedol Timothée Galvaire, zástupca
občianskej iniciatívy s tým, že emisie CO2 sa v leteckej doprave v rámci

EÚ zvyšujú každoročne o 5 percent.
Vlády tak podľa aktivistov nepochopiteľne stále poskytujú daňové úľavy.
Pôvo dne v ý nimk y pr inies ol
Dohovor o medzinárodnom civilnom
letectve z roku 1944 v Chicagu. Ten
mal podporiť rozmach leteckej dopravy. Zmena nastala v EÚ v roku
2003, nová smernica umožnila zdanenie vnútroštátnych letov v EÚ.
Daň za letecké palivo by podľa
štúdie Európskej komisie mohla byť
vo výške 33 centov za 1 liter paliva.
To by, samozrejme, predražilo letenky. Predpoklad je o 10 percent. Údaje
zverejnil ešte v máji Financial Times.
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Podľa Daniela Lešinského z CEPTA
(Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy) by daň mohla byť progresívna. Čiže čím kratšie lety, tým
by bola daň vyššia. Tak by prispela
ku konkurencieschopnosti vlakovej
dopravy. Cez túto podporu by sa
mal zvyšovať komfort, dostupnosť
a rýchlosť udržateľnej mobility. „To
znamená, aby sme napríklad pri ceste z Viedne do Paríža nemuseli dva
až trikrát prestupovať, ale nastúpili
by sme o ôsmej večer do nočného
expresu vo Viedni a ráno o 9.30 hod.
by sme vystupovali v Paríži. A to si
zoberieme so sebou aj bicykel,“ vysvetľuje Lešinský.
Francúzska cesta
Vo Francúzsku od nového roka bude
platiť takzvaná ekologická daň pre letecké spoločnosti, ktoré lietajú z tejto krajiny. Daň sa bude teda týkať
iba letov z Francúzska. Líšiť sa bude
podľa dĺžky letu, miesta, triedy. Daň
bude v rozmedzí od 1,50 eura (vnútroštátne lety) do 18 eur (mimo EÚ)
za letenku. Štát by tak mohol vybrať
približne 180 miliónov eur a investovať do rozvoja ekologickej dopravy.
Francúzi takisto plánujú prijať ďalšie

zelené opatrenia v iných oblastiach
mobility, napríklad zníženie daňových výhod na naftu pre nákladné
vozidlá. Uviedla to v októbri tlačová
agentúra Reuters.
Nevhodný model pre
Slovensko
Pre Slovensko by prijatie dane z leteckého paliva zrejme nebolo príliš
výhodné. Ako uviedol minister financií Ladislav Kamenický, väčšina
Slovákov totiž cestuje letecky nie zo
Slovenska, ale z okolitých krajín. „My
sa musíme orientovať na to, ako zabezpečiť nejaké spravodlivé prerozdelenie príjmov vzhľadom na to, že
slovenskí občania cestujú väčšinou
zo zahraničia,“ uviedol Kamenický.
Minister financií by rád našiel
vhodný model pre našu krajinu.
Navyše v rámci klimatických opatrení sa podľa neho treba u nás orientovať na iné oblasti financovania, aby
z toho krajina mala nejaké benefity.
Letectvo v top 10
producentov emisií
B r us elsk á mimovl ádna organizácia Transport and Environment
(Európska skupina pre oblasť čistej

Zavedenie celoplošnej dane
je zatiaľ neisté
Aktuálne sa návrhom zavedenia celoplošnej dane za letecké palivo zaoberalo decembrové zasadnutie Európskej
komisie. „Na daň by sa nemalo pozerať
izolovane, ale spolu s inými politickými opatreniami vrátane obchodovania
s emisiami, kompenzáciami, palivovými a leteckými normami a prevádzkovými zlepšeniami,“ uviedla hovorkyňa
Európskej komisie Mina Alexandrova
Andreeva.
Viaceré krajiny však aj po poslednom rokovaní ostávajú voči vyberaniu poplatkov skeptické a vyhliadky
na zavedenie dane vyzerajú neisto.
Informácie priniesla organizácia
Transport and Environment. Napriek
tomu minimálne deväť európskych
krajín, ktoré žiadajú novú daň z leteckého paliva, plánuje ukončiť takzvané
letecké prázdniny a nebudú čakať na
jednomyseľný súhlas krajín v rámci
EÚ. Ten je potrebný na prijatie dane
na európskej úrovni. To však môže
byť problém, podobne ako pri zavedení digitálnej dane. Krajiny, ktoré chcú
zaviesť daň pre letecké palivo, teraz
plánujú rokovať o bilaterálnych dohodách medzi sebou.
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WELCOME TO JORDAN

AJ S NABITÝM SAMOPALOM
Autor a foto: Peter Petráš

Policajt si vzal naše pasy a podišiel asi päť metrov
od auta k vojakovi so samopalom. Prehodili pár
slov, prelustroval si naše fotky, obzrel sa na nás
a späť k autu prvý vykročil vojak. Pol metra od
otvoreného okna na aute zastal a nabil samopal.

A

k chcete naozaj spoznať pravý
arabský svet, zabudnite na cestovné kancelárie a dovolenky v rezorte. Uvidíte síce vychýrené časti
Jordánska, užijete si horúčavy pri
mori, no nie jordánsky život a kultúru. Cestovné kancelárie síce ponúkajú hromadné výlety do Petry či
púšte Wadi Rum, no nedá sa to porovnať s cestovaním na vlastnú päsť.
Samozrejme, na to treba v moslimskej krajine trochu odvahy a čo najmenej predsudkov.
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Ak si chcete Jordánsko naozaj vychutnať, vyhnite sa masovým dovolenkárom počas letnej sezóny. V novembri
sú stále 30-stupňové teploty pri mori
a príjemnejší vzduch vo vnútrozemí.
Turistické víza sa oplatí kúpiť online
v rámci Jordan Pass. Najnižšia suma
70 dinárov (89 eur) zahŕňa vstup do
štyridsiatich jordánskych pamiatok, aj
jednodňový vstup do Petry, spolu s vízami, ktoré samy osebe stoja 40 dinárov. Víza sa dajú získať i na hraničných
priechodoch, teda aj na letisku.

Vyschýnajúca cesta
k Mŕtvemu moru
„Road trip“ po Jordánsku s prenajatým
autom (áno, aj v Jordánsku sa dá prenajať auto) sme začali presunom z ammánskeho letiska k Mŕtvemu moru
s poloprázdnou nádržou, bez dátového
internetu s offline navigáciou v mobile.
Hneď na tretej križovatke sme na rozostavanej ceste zle odbočili a dostali
sa do „centra“ jednej z ammánskych
periférií. Ammán je hlavné mesto
Jordánska s vyše 4 miliónmi obyvateľov. Aj keď bola nedeľa, zrazu sa pred
nami zjavila skupinka mladých chlapcov
v rovnošatách a s palicami v rukách na
nás pokrikovali a smiali sa. Len nezastaviť. Príjemné uvítanie v arabskej krajine. Neskôr sme sa dozvedeli, že Arabi
majú víkend v piatok a sobotu, v nedeľu
už normálne pracujú a chodia do školy.
Január/Február 2020

Konečne sme sa dostali na hlavnú
cestu, hoci aj na tej bolo v priemere
na kilometer asi päť spomaľovačov.
Potrebovali sme natankovať, takže stojíme na prvej čerpacej stanici. Nazvime
to radšej rodinnou benzínkou, pretože
to bol malý schátraný dom, pred ktorým sedel pán s veľmi slabou angličtinou, ale dorozumeli sme sa. Benzín
sme chceli platiť kartou, ale hneď sme
pochopili, že tu to nepôjde. Žiadny bloček, ani pokladňa... Skontrolovali sme
si aspoň stav nádrže.
Potom už naša cesta pokračovala
asi hodinu vyschnutým horským údolím až k najnižšie položenému miestu
na svete – Mŕtvemu moru, ktorého
hladina sa nachádza 430 metrov pod
morom. Vedci tvrdia, že by mohlo
úplne vyschnúť o tridsať rokov, pretože jeho hladina klesá priemerne o 70
centimetrov za rok. Najlepšie to vidieť
v rezortoch, ktoré musia svoje pláže
stále posúvať nižšie a nižšie. Aj preto
Jordánci polemizujú o 190-kilometrovom kanáli, ktorým by sa privádzala
voda z Červeného mora.
„Welcome to Jordan,“ vítajú nás
v rezorte pri Mŕtvom mori, ktoré bolo
aj v novembri ešte teplé, dokonca aj
pri západe slnka, a najmä poriadne
slané, veď obsahuje vyše 30 percent
soli. Plávať sa v ňom preto nedá (na

to sú bazény v rezorte), ale nechať
sa unášať na vlnách je poriadny zážitok, rovnako ako sa natrieť liečivým
bahnom. Rezorty by ste spočítali na
dvoch rukách a sú v podstate len na
severnom pobreží, blízko hraničného
priechodu s Izraelom. Okrem rezortu
sa tu neubytujete nikde. V tom našom
sme boli takmer sami – mimosezóna
má svoje výhody. No zase byť v noci
osamotený v obrovskom rezorte
v Jordánsku nie je najlepší pocit.
Jordánske nástrahy
Druhý deň sme síce začali ešte kúpaním v Mŕtvom mori, no na obed sme
sa vybrali pozdĺž jeho pobrežia na juh.
Po ceste sme sa zastavili na miestne
jedlo a prvýkrát sme ochutnali tradičný arabský chlieb s omáčkami – ako
predjedlo. Odvtedy sme ho dostávali
ku každému jedlu, raňajkám, obedom
či večeriam. Jordánsko je pretkané
históriou, a tak sme navštívili aj zrúcaniny križiackeho hradu Kerak. Keďže
sa v novembri na Blízkom východe
stmievalo podobne ako u nás, tri hodiny autom do Petry nás čakali po tme.
Z offline navigácie sme sa nedozvedeli,
že cesta o 40 kilometrov dlhšia je po
diaľnici. Vybrali sme si teda kratšiu
a putovali jordánskymi horami.
Znovu červená značka „check

point“. Kontrola. Uprostred hôr, kde
nebolo nikoho. Po ceste sme išli iba
my. Nočné Jordánsko vtedy osvetľoval spln, vyzeralo to ako na Mesiaci.
Prvýkrát sme museli na kontrole zastaviť, zbadali sme policajta. Najprv
to skúsil s arabčinou, po nechápavých
pohľadoch sa každého zvlášť pýtal
dosť rázne: „Do you speak Arabic?“
Keď sme mu vystrašene odpovedali,
že vieme iba po anglicky, pokračoval
svojím prísnym tónom: „Your name,
your name?“ Povedali sme mu naše
mená, policajt si vzal pasy a podišiel
asi päť metrov od auta k vojakovi so
samopalom. Prehodili pár slov, prelustroval si naše fotky, obzrel sa na nás
a späť k autu prvý vykročil vojak. Pol
metra od otvoreného okna na aute zastal a nabil samopal. Spoza neho asi po
desiatich sekundách vyhŕkol policajt:
„Welcome to Jordan,“ a vrátil nám pasy.
Aj keď sme si po chvíli uvedomili, že si z nás „vystrelili“, boli to azda
najhoršie sekundy v živote. Ešte
chvíľu sme sa triasli a celú cestu sme
mali z tejto krajiny zvláštne pocity.
Preto je lepšie nemať žiadne predsudky. Cestou do Petry míňame desiatky
miest v kopcoch s vysvietenými mešitami na zeleno na každom kroku.
Ak sme náhodou mali vypnuté rádio
v aute, arabskej hudbe alebo spevu
sme sa nevyhli – znela práve z niektorej mešity. Jordánci pracujú vo svojich
malých obchodíkoch dlho do večera, je
to v podstate ich život. Človeka inej
farby pleti sme tu však nevideli. Turisti
radšej zvolia diaľnicu. Ale vďaka tejto
ceste spoznávame kus jordánskej kultúry, správania či fungovania dopravy.
Žiadne smerovky, žiadna prednosť
v jazde, žiadny priechod pre chodcov,
minimálne množstvo značiek. Napriek
tomu väčšina z nich jazdí opatrne, veď
nehodu sme nevideli ani jednu.
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Siedmy div sveta
Ubytovanie v Petre, alebo lepšie povedané v mestečku Wadi Musa, ktoré
je hneď vedľa nej, sa dá rezervovať
v rôznych cenových kategóriách. Od
pomenovania hotel však v Jordánsku,
mimo rezortov, netreba mať prehnané
očakávania. Určite vás však v každom
jednom privítajú „Welcome to Jordan“.
Na večeru sme, samozrejme, opäť chceli ochutnať arabské špeciality. Okrem
vynikajúcich wrapov a obrovských
porcií sme ochutnali aj „čaj s mliekom“. No veru, nebol to anglický čaj
zalievaný mliekom, ale prevarené mlieko s vrecúškom čaju. Ochutnali sme.
Vyskúšali sme aj miestneho barbera.
Za pánsky strih a úpravu brady britvou
si vypýtal desať dinárov (12,70 eura).
Stálo to za to. Wadi Musa pri Petre je
už poriadne poznačená turizmom, teda
hlavne úzke centrum tohto mestečka.
Petra. Označovaná ako nový div
sveta. Za rok 2019 ju navštívilo viac
ako milión ľudí, čo je priemerne 3-tisíc
turistov za deň. Strávili sme v nej osem
hodín a prešli len jednu z ôsmich trás.
Je obrovská. Právom je však na všetkých fotkách jej najväčší monument
– pokladnica Al-Chaznech. Je to najobdivuhodnejšie a najväčšie, čo sa v Petre
zachovalo. Vstup k nej vedie cez obrovský kaňon, ktorý zaujme najmä systémom na zachytávanie vody. Vybudovali
ho ešte rovnako ako celú Petru pred
naším letopočtom Nabatejci, aby zachytávali vodu zo skál. Druhou ikonou
je kláštor Ad-Deir, ktorý je na úplnom
vrchole a zdolajú ho len zdatní turisti.
Prípadne si viete zaplatiť osla, ktorý vás
tam vyvezie aj po strmých skalách.
S odvozom vás začnú oslovovať domáci Jordánci už na parkovisku. Majú
to pekne podelené. Najprv vám ponúknu odvoz autom na opačnú stranu
Petry (kde, mimochodom, nie je ani
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slnečníkmi, ale aj bazény či volejbalové
ihrisko. Červené more je známe predovšetkým svojím nádherným podmorským svetom, ktorý sa oplatí vidieť.

oficiálny vstup), aby ste sa jednou cestou nemuseli vracať tam a späť pešo.
Pri vstupe vás už desiatky Jordáncov
lákajú na voz či koňa a tvrdia, že je to
v cene vstupenky (nie je). Poobede tu
už premávajú aj autá podobajúce sa
na golfové, kone sú zničené. Celý deň
masy turistov, z každej strany obchod
so suvenírmi (v mnohých sa na naše
prekvapenie dá platiť kartou) a od každého predajcu tá istá veta: „Good price, best price for you.“ Po stom počutí
vás to skôr odpudzuje, ako priťahuje.
Dobré ceny vyjednávajú bežne aj deti.
Iný svet pri Červenom mori
Po celodňovej turistike sa už tešíme
znovu na more. Prvýkrát sme narazili
na diaľnicu, no jej 20-kilometrový úsek
sa nechytal ani na niektoré slovenské
cesty v dezolátnom stave. Potom sa
to už zlepšilo, ale spomaľovačom sme
sa nevyhli ani na diaľnici. Dokonca aj
neoznačeným. Prechádzame hranicou
Osobitnej hospodárskej zóny Aqaby,
čo znamená, že táto oblasť je finančne
aj administratívne autonómna. Aqaba
hrá hlavnú rolu v rozvoji jordánskej
ekonomiky. Iný svet. Šoféri tu dávajú
smerovky, pri cestách sú palmy. Aqaba
je moderné letovisko s nádychom
arabskej kultúry.
Večerné centrum Aqaby je poriadne
živé. Mieša sa tu kultúra moderného
mesta s arabskými zvykmi. Miestne
reštaurácie dopĺňajú aj svetové fast foody, ale tiež trhy, ktoré majú výnimočnú
atmosféru. Pekárne, suveníry, oblečenie, ovocie, čerstvé mäso, čaje, kávy,
korenie, sladkosti. Pohostinní Jordánci
vás nalákajú do svojho obchodíka na
očarujúcu vôňu čaju, ktorý vám ponúknu zadarmo. „Welcome to Jordan.“
Hoci po anglicky nevedia perfektne,
dorozumiete sa tu všade. Jeden vyše
60-ročný beduín, ktorý mal na sebe

tradičné arabské oblečenie (biele šaty
– dišdáš) a šatku, sa nás najprv po anglicky opýtal, odkiaľ sme, a potom nám
začal spievať „Nepi Jano, nepi vodu...“.
Základné slovenské vety sa naučil od
turistov, ktorých roky sprevádzal v púšti Wadi Rum, z ktorej pochádza. Takto
ovláda ďalších asi 15 jazykov.
V Aqabe už nájdete aj množstvo
predajní s alkoholom, ktorý moslimovia nepijú. Všetko sa tu už jednoducho
podriadilo turistom. Okrem verejnej
pláže – najbližšej mimo rezortov. Je
v podstate priamo v meste, Jordánci sa
tu kúpu, večer sa na nej zase zabávajú
a fajčia vodné fajky. S turistami nemajú žiaden problém, akurát ak ste žena,
musíte si zvyknúť na nekonečné pohľady a nemali by ste ich na tejto pláži zbytočne provokovať v plavkách. Aj preto
sme cez deň radšej zvolili 15 kilometrov
južne súkromnú pláž Berenice Beach za
desať dinárov na deň, ktorá bola čisto
turistická. V cene boli osušky, ležadlá so
Január/Február 2020

Noc v púšti
Po dvoch dňoch v Aqabe nasledovala
púštna výzva. Nevedeli sme, čo presne
nás v púšti čaká. Kemp sme si rezervovali vopred. Spravili sme dobre, pretože
cena zahŕňala odvoz do kempu, večeru, ubytovanie, raňajky, ale aj dovoz.
Niektoré kempy totiž odvoz neponúkajú, a tak domáci Jordánci vyčkávajú
už na začiatku jedinej dedinky v púšti
Wadi Rum, a tak si zarábajú. Nasadáme
do džípu a so šéfom nášho kempu
Tariqom sa vydávame do púšte. Zrazu
len piesok, skaly, slnko a vietor vo vlasoch. Stany, v ktorých sme spali, boli
látkové, nedali sa zamknúť, a postavené
na stojkách asi pol metra nad pieskom
kvôli púštnym živočíchom. Cez deň boli
prehriate zo slnka, v noci nestačila ani
hrubá perina a arabská deka.
Ohromný pokoj a ticho. Voľne
sa pasúce ťavy. Na piesku sa dá šmýkať, skákať, ale vo Wadi Rum sú aj
krásne turistické trasy. Najvyšší vrch
Jordánska Jabal Umm ad Dami (1 854
metrov nad morom) sme síce mali ďaleko, západ slnka na skale nad naším
kempom sme si však nenechali ujsť.
Večeru nám Tariq pripravil spolu s jedným egyptským pomocníkom v zemi.
Áno, mäso, zeleninu a zemiaky piekli
na grile zakopanom v zemi a pripravili nám švédske stoly a bezodnú termosku s čajom. Úžasný večer na deke
v piesku pokazili len domáci, ktorí asi
50 metrov nad naším kempom zorganizovali zvláštny rituál, vraj pre turistov. Najprv sa na mierny kopček snažili polhodinu vyjsť autami, potom si
zapálili päťmetrovú vatru, bubnovali
a kričali. Do pol štvrtej rána.

Diaľnica až do Ammánu
Ďalší deň v púšti využívame na dvojhodinovú „jeep tour“ za 15 dinárov
na osobu. Spoznali sme tak zákutia
Wadi Rum, kaňon s vodou a zelenými
stromami či ďalšie skvostné výhľady.
Už sa nevieme dočkať štvorhodinovej
cesty do hlavného mesta. Bola to však
napokon cesta len po diaľnici naprieč
Jordánskom až do Ammánu. Celá sa
však opravuje a stále bola prejazdná
len jedna strana s najvyššou povolenou
rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu. To,
že ju nikto nedodržiava a kamióny sa
obiehajú navzájom aj cez dve plné čiary,
sme pochopili asi po piatich minútach.
Stačí sa už len prispôsobiť a adaptovať.
Štyri hodiny cesty po diaľnici bez
pravidiel sú úžasné. To sa nedá povedať o polhodinovej trase cez centrum
Ammánu. Jeden veľký chaos, ale bez
nehody. Auto zľava, sprava, chodci
kdekoľvek, na križovatke z dvojprúdovej cesty zrazu päť radov. Priamo na
ceste miestny trh, vytrubujúce taxíky.
Vitajte v hlavnom meste Jordánska.
Ubytovanie tu nájdete aj lacnejšie,
no menej komfortnejšie, ale aj v luxusných hoteloch. Nás privítal v hoteli starší pán Aladin: „Welcome to
Jordan.“ Svojím milým správaním sa
snaží nahradiť hrozné priestory hotela.

Na prenocovanie však postačí.
Pamiatky v Ammáne sú pomerne blízko, a tak sme sa presúvali pešo, dajú
sa využiť aj taxíky, ktoré na turistov
stále vytrubujú. Citadela nad mestom
ponúka výhľad na typickú arabskú
kultúru v kontraste s mrakodrapmi.
Oplatí sa vidieť aj staré rímske divadlo. Centrum Ammánu je jeden živý
organizmus až do noci. Obchody, trhy,
reštaurácie či arabské fast foody.
Vynikajúca je napríklad šťava
z cukrovej trstiny, krémová kuracia
polievka, hummusové omáčky na
rôzne spôsoby s arabským chlebíčkom, kofta bi tahini (mleté grilované mäso so sezamovou omáčkou) či
hummus kawarma (hummus s rôznymi druhmi mäsa). Veľký pozor si
dajte na ospevovaný mansaf – je to
v podstate mäso s ryžou, no pripravuje sa na sto rôznych spôsobov a každý
vyzerá inak. My sme dostali neidentifikovateľné mäso (asi baraninu)
v kyslom smotanovom náleve. A bolo
to to najhoršie, čo sme v Jordánsku
ochutnali. Špecialitou je ich sladká
baklava s pistáciami alebo slaná so
syrom. Z arabských chlebíkov dokážu robiť aj pizzu a je naozaj chutná.
Čerstvý arabský chlieb z pekárne má
jednoducho svoje čaro.

Na záver 10 odporúčaní do Jordánska:
1. Nemajte predsudky
2. Nečakajte veľa od ubytovania
3. Ochutnajte miestne jedlá
4. Neverte ničomu, čo je zadarmo (hlavne v Petre)
5. Ak ste žena, zmierte sa s neustálymi pohľadmi (aj keď máte šatku)
6. Neprovokujte alkoholom na verejnosti
7. Naučte sa pár základných fráz po arabsky
8. Noci v púšti sú chladné
9. Ochutnajte vodnú fajku a arabský alkohol Arak
10. Rozprávajte sa s domácimi, sú milí
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VYHNITE SA
PREPLNENÝM ZJAZDOVKÁM
Autor: Marek Mittaš

Ak plánujete tohtoročnú lyžovačku, poradíme
vám svahy, ktoré nemusia byť preplnené
a nesklamú vás ani svojou kvalitou. Pretože
lyžovačka na Slovensku nie sú len Tatry,
ale aj okolité krajiny ponúkajú omnoho
viac zážitkov ako len Semmering.

Poľsko
Stačí si spomenúť, že s Poliakmi sa vlastne delíme
o Tatry a už hneď začína byť smer cesty za lyžovačkou jednoznačnejší. Jedným z najobľúbenejších stredísk je Kasprowy Wierch, ktorý je neďaleko Zakopaného. Stredisko je zasadené do poľskej
strany Vysokých Tatier. Nechýba skvelá vybavenosť
a 14 kilometrov zjazdoviek uspokojí aj náročnejších lyžiarov. Veľmi pekným strediskom neďaleko
Slovenska, priamo nad Čadcou, je Czyrna – Solisko.
K dispozícii je 22 km zjazdoviek, lyžuje sa na dvoch
vrchoch s trinástimi vlekmi. Poľsko má výhodu,
že je blízko, ceny drží pri zemi a kvalita stredísk
rozhodne nie je na úrovni poľských potravín, ale
v mnohom prekonáva aj slovenské strediská. Pre
rodinnú dovolenku, alebo lyžovačku s partiou, sa
tento kút rozhodne oplatí preskúmať. Hlavne
v tomto roku, keď Vysoké Tatry na Slovensku
praskajú vo švíkoch, môžete skúsiť zjazd poľskou
stranou.
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Horné Rakúsko
Cestou do Salzburgu sa určite oplatí zastaviť v stredisku Hinterstoder a Wurzeralm. Tieto dve strediská nie sú také známe, ale na mape ich nájdete
ľahko a kľúčovou vlastnosťou je pre ne malebné
čaro rakúskeho vidieka. Výhodou je, že do týchto
stredísk nechodia masy turistov, a preto ak ste skôr
na rodinnú dovolenku pri kozube, toto bude vaše
kráľovstvo. Strediská v Hornom Rakúsku sú však
plne vybavené k vášmu pohodliu, takže nejde o nejaké „dedinské vleky“. Hinterstoder a Wurzeralm
ponúkajú viac ako 60 kilometrov zjazdoviek, náročnosť od červenej po čiernu, detský park a super
ceny porovnateľné s tými na Slovensku.
Celé Horné Rakúsko je pretkané množstvom stredísk a ponúka štandardnú vysokú rakúsku kvalitu.
Je to trochu neobjavený lyžiarsky kút pre Slovákov,
takže si užijete pri lyžovačke aj trochu súkromia,
anonymity spolu s gastro zážitkami a pobytom
v krásnej prírode.

Česká republika
Mnoho Slovákov sa pýta, načo ísť k susedom, keď
máme Tatry. Lenže v Česku sa nachádzajú stovky
stredísk s minivlekmi až po skutočné perly, ktoré uspokoja aj najnáročnejších lyžiarov. Český
sneh sa oplatí začať skúmať hneď na hraniciach
v Beskydách lyžovačkou na deviatich zjazdovkách v Pustevnách či v Mostoch u Jablunkova.
Povinnou jazdou sú Krkonoše, kde je stredisko
pre celú rodinu, preto ide nielen o lyžovačku,
ale aj o akýsi zábavný park na snehu. Nájdete tu
množstvo služieb pre rodinu, deti, zábavu, lyžiarske škôlky a školy, animátorov, ale aj kvalitnú
gastronómiu s českými jedlami. Severozápadnú
hranicu Českej republiky s Nemeckom lemujú
Krušné hory. V nich je jednoznačne najväčším a
najobľúbenejším areálom Klínovec, a to aj vďaka
spoločnému skipasu s nemeckým Fichtelbergom
na druhej strane hory.

Slovensko inak
Aj na Slovensku sa dá vybrať z diapazónu menších lyžiarskych stredísk, ktoré však často ponúkajú dobré ceny a kvalitné zjazdovky, ktoré postačia aj skúsenejším lyžiarom. Medzi všeobecne
Január/Február 2020

Foto: www.kubinska.sk

VOĽNÝ ČAS · Vyhnite sa preplneným zjazdovkám

obľúbené patrí stredisko Pezinská baba, čo je pre
Bratislavčanov jedna z najbližších možností, ako
sa dostať na zjazdovky. Nachádza sa na hrebeni
Malých Karpát a na víkendové lyžovačky je skvelým miestom. Disponuje troma zjazdovkami s dĺžkou 500, 700 a 1 000 metrov a nechýbajú ani trate
na bežecké lyžovanie.
Winter Park Martinky zahŕňa vrcholy Malej Fatry
nazývané ako Martinské hole. Nachádzajú sa vo
výške 1 150 až 1 456 metrov nad morom a poskytujú skvelú lyžovačku aj krásne výhľady.
Snowland Valčianska dolina je 12,5 kilometra od
Martina a ponúka skvelé služby aj dostatočné parkovacie plochy. Nájdete tu 8 zjazdoviek s celkovou
dĺžkou 5 600 metrov a obťažnosťou od ľahkých cez
turistické a mierne.
Kubínska hoľa leží neďaleko Dolného Kubína
a okrem Tatier patrí k najnavštevovanejším na
Slovensku. Prevýšenie zjazdoviek dosahuje až 676
metrov s celkovou dĺžkou 14 kilometrov. Menej známe je stredisko Racibor len kilometer od Oravského
Podzámku. Poskytuje 7 kilometrov zjazdoviek pre
stredne pokročilých až náročných lyžiarov.
81

*

Múdro a spoľahlivo

Access Point
Jeden prístupový bod umožní maklérom
vstúpiť do systémov poisťovní

Poradíme vám s problematikou

GDPR

Poisťovne

Makléri

Preveríme vaše zapracovanie

*

www.gdprnariadenie.eu

www.gdprnariadenie.eu
gdpr@positive.sk
+421 903 012 102
Positive Services s.r.o.
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www.positive.sk
obchod@positive.sk
+421 902 600 200
Positive Services s.r.o.
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Čo potrebuje každý sprostredkovateľ?

Softvér na
rozpočítavanie
provízií

Positive vás obslúži,
zavolajte Karine.

www.positive.sk
info@positive.sk
+421 948 484 948
positive software s.r.o.
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