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Problém ocele
Tri mesiace pred rozší-

rením Európskej únie
Poľsku a Slovensku Eu-
rópska komisia vyčíta  za-
ostávanie v prispôsobe-
ní vlastných pravidiel
právnym normám spo-
ločenstva, predovšetkým
v oceliarstve. Brusel ob-
viňuje obe krajiny, že
prekračujú objem pro-
dukcie ocele, ku ktoré-
mu sa zaviazali vlani v ap-
ríli v prístupovej zmluve.

(TASR)

Zvýšila odhady
Česká centrálna banka

(ČNB) včera vo svojej ja-
nuárovej prognóze zvý-
šila odhad inflácie i ras-
tu ekonomiky na tento
a budúci rok. Rast cien
by sa v decembri mal
pohybovať na úrovni 2,6
až 4 % oproti posledné-
mu odhadu na úrovni
2,9 %. HDP by podľa
ČNB mal v roku 2004
poskočiť o 2,9 až 3,4 %
a v roku 2005 o 3,4 až
4,9 %. (ČTK)

Na minime
V januári klesla popu-

larita maďarského pre-
miéra Pétera Medgyes-
syho na najnižšiu úroveň
od jeho nástupu do pre-
miérskeho kresla. Podľa
aktuálnych výsledkov
prieskumu maďarského
inštitútu Medián ho pod-
poruje 43 percent res-
pondentov. Oproti de-
cembru klesla Medgyes-
syho popularita o deväť
percent. (TASR)

Chce dohľad
Kanada sa usiluje o vy-

tvorenie účinného bur-
zového dohľadu. „Dozrel
čas, aby sa v Kanade zria-
dil jednotný dohľad pre
cenné papiere,“ uvádza
orgán odborníkov mi-
nisterstva financií, ktorý
bol zriadený na riešenie
tejto problematiky. Ka-
nada zostala jedinou
priemyselne vyspelou
krajinou, ktorá doteraz
nemá jednotný celoštát-
ny dohľad pre cenné pa-
piere. (TASR)
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Vážne znepokojenie z
rozkolísanej politickej
scény na Slovensku vy-
jadrili 28. januára na ro-
kovaní v Šoporni členo-
via Prezídia Asociácie za-
mestnávateľských zväzov
a združení (AZZZ) SR. Za-
mestnávateľská obec sa v
tejto súvislosti obracia
najmä na predstaviteľov
koaličných politických
strán s výzvou, aby zane-
chali osobné spory, kto-

ré oslabujú ich schopno-
sť dosahovať politickú do-
hodu nevyhnutnú pre
riadny výkon parlament-
nej demokracie a zaťa-
hujú celú spoločnosť do
krízy ohrozujúcej pokoj-
ný vývoj, taký potrebný v
období pred pripravova-
ným vstupom do Európ-
skej únie. Zamestnávate-
lia si uvedomujú zložitosť
úloh, ktoré nás čakajú 
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AZZZ K POLITIKOM

Poplatky, ktoré
by platili študenti,
by pokryli len ma-
lú časť záväzkov,
ktoré má voči vy-
sokým školám štát,
povedal rektor
STU V. Báleš po
včerajšom stretnu-
tí s prezidentom SR.
Spresnil, že vysokým ško-
lám chýba ročne okolo
osem miliárd korún, z
poplatkov za štúdium by

však získali iba pri-
bližne jednu mili-
ardu. „Z toho ešte
20 percent prejde
zo zákona do so-
ciálneho fondu,
takže na vzdeláva-
cie programy osta-
ne iba veľmi malá

časť,“ konštatoval V. Báleš.
Obáva sa aj toho, že po-
platky odradia študentov
od štúdia na slovenských

n s. 2

Želal by si injekciu

Na prvý pohľad to vy-
zerá, že žiadna zmena sa
neudiala, v skutočnosti
však ostali prekvapení
všetci ekonómi. Tak ako
sa všeobecne očakávalo,
Američania si ešte stále
budú užívať najnižšie
úrokové sadzby za po-
sledných 40 rokov. Fe-
derálny výbor pre operá-
cie na voľnom trhu
(FOMC) americkej cen-

trálnej banky (Fed) totiž
v stredu rozhodol, že zá-
kladné úrokové sadzby v
Spojených štátoch zosta-
nú aj naďalej na úrovni 1 %.
Prekvapenie a údiv na fi-
nančnom trhu však na-
stal, keď FOMC vypustil
z oficiálnej správy  slová
„značne dlhé obdobie“.
Tie sa už 5 mesiacov ob-
javovali vo vyhlásení Fedu
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Idú dobré časy?
Fed síce úroky nezmenil, ale...

„Chcel by som
prispieť k tomu,
aby ľudia u nás zís-
kali viac sebadô-
very, viac odvahy,
aby občania vo
všetkých častiach
Slovenska mali
dôstojnejšie pod-
mienky na svoj život, aby
sme uspeli v Európe a
aby sme spoločne budo-

vali štát, v ktorom
sa všetci budeme
cítiť doma,“ to je
myšlienka prezi-
dentského kandi-
dáta Martina Bú-
toru. Pripomína,
že je potrebné po-
kračovať v refor-

mách, ale aj prípadne ko-
rigovať a počúvať hlas 
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Počúvať občana 
a viac sebadôvery

Za provokáciu po-
važuje maďarská po-
hraničná stráž akciu
dvoch rakúskych novi-
nárov, ktorí podľa in-
formácií najnovšieho vy-
dania viedenského týž-
denníka News opakova-
ne ilegálne prekročili tzv.
zelenú maďarsko-rakús-
ku štátnu hranicu. „Tá-
to smiešna provokácia a
navyše spravodajský
materiál žurnalistov
svedčia o ich zásadnej

neinformovanosti. Ani
len nechápeme, čo tým
sledovali,“ uviedol v re-
akcii hovorca Pohranič-
nej stráže MR Sándor
Orodán. Akciu, ktorú
News zdokumentovali
početnými fotografiami
a mapkou, pri ktorej
dvojica novinárov tri ra-
zy prekročila bezprob-
lémovo maďarsko-ra-
kúsku štátnu hranicu,
umožnil fotoreportér týž-
denníka. (TASR)

Ľahko do Rakúska

Koncom minulého roka
Národná rada SR schváli-
la novelu zákona o odpa-
doch, ktorá sa prostred-
níctvom komunálneho
odpadu týka aj miest a ob-
cí. Väčšina ustanovení
vstúpi do platnosti v mar-
ci tohto roka, niektoré
však neskôr. Novela pri-
niesla spresnenie pojmov,

definícií a postupov, pre-
tože si to vyžiadala prax.
Celkovo však možno kon-
štatovať, že potvrdila do-
terajší charakter vzťahov
medzi producentmi ko-
munálneho odpadu a sa-
motnými obcami. Naďa-
lej platí princíp, že každý
pôvodca komunálneho
odpadu musí zaň zaplatiť,

ako aj to, že obec je zod-
povedná za nakladanie s
ním. Povinnosť obce za-
viesť separovaný zber
vstúpi do platnosti až v ro-
ku 2010. Vzhľadom na to,
že viaceré mestá a obce
nezohľadňovali možnos-
ti úľav od poplatkov, zá-
kon spresnil okolnosti, za
ktorých môžu občania

žiadať o ich zníženie ale-
bo oslobodenie od nich.
Ide o prípady, ako je dl-
hodobý pobyt v zahraničí,
výkon základnej vojenskej
služby alebo ak občan
neužíva nehnuteľnosť
viac ako za sebou idúcich
90 dní. Podľa zákona sú
obce povinné stanoviť
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Sú proti, aby nebol povinný
Poplatky za odpady nie sú podľa samosprávy v súlade s reformou

V uplynulých dňoch sa
uskutočnilo stretnutie vr-
cholového manažmentu
Železničnej spoločnosti
(ZSSK) k otázkam strate-
gického rozvoja spoloč-
nosti. ZSSK prekonáva v
súčasnosti veľmi náročné
obdobie transformácie.
Je veľmi zaujímavé sledo-
vať rozhovory na tému

ako ďalej nielen z hľadis-
ka rozvoja spoločnosti, ale
aj z aspektu perspektívy
osobnej a nákladnej do-
pravy na Slovensku. Do
roku 2005 sa predpokla-
dá postupná privatizácia
ZSSK za účasti domácich
aj nadnárodných spoloč-
ností. Bližšie nás infor-
moval Pavol Kužma,

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ Že-
lezničnej spoločnosti.

V čom podľa vás mož-
no vidieť perspektívu
prosperity Železničnej
spoločnosti?

P. Kužma: Hlavné fak-
tory životaschopnosti
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Vydajme sa vlastnou cestou
Železničná spoločnosť hodnotí prítomnosť a díva sa dopredu

Nezamestnanosť a ne-
gatíva s ňou spojené pat-
ria stále medzi najvážnej-
šie problémy našej spo-
ločnosti. Nedostatok kva-
lifikovanej práce pre urči-
té skupiny, či už vo veku
absolventov alebo po do-
vŕšení päťdesiat rokov, ne-
vyriešili zatiaľ žiadne kro-
ky vládnucej garnitúry.

Určitú zmenu do našej so-
ciálnej politiky prináša le-
gislatíva, ktorá hovorí o
službách zamestnanosti.
Od 1. februára  2004 vstu-
puje do platnosti zákon,
ktorého filozofia sa opie-
ra o aktivizáciu. V rámci
novej legislatívy má uchá-
dzač o zamestnanie nárok
na nové príspevky, akými

je napríklad úhrada ná-
kladov dodávateľovi vzde-
lávania a prípravy pre trh
práce až do výšky 100 %
a náklady na vzdelávanie
a prípravu pre trh práce
záujemcu až do výšky 50
% na základe  uzatvorenej
písomnej dohody. No su-
ma v prvom prípade ne-
smie presiahnuť 10 000

Sk a v druhom 5000 Sk.
Osobitne sa nová legisla-
tíva týka príspevkov na
služby pre rodinu s deť-
mi, ak ide o takéhoto
uchádzača o zamestnanie,
ktorý sa chce novým
vzdelaním pripraviť pre
trh práce, a tiež hovorí o
príspevku na aktivačnú
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Uchádzačom o zamestnanie
Na aktivačné činnosti môžu získať príspevky od 411 do 822 Sk

Keďže vládny kabinet
presunul rokovanie o ná-
vrhu ďalšieho postupu
privatizácie Slovenských
elektrární (SE) až o týž-
deň, stále je otázne, akým
spôsobom sa budú pri-
vatizovať. Rovnako ešte
nie je rozhodnuté, aký
veľký bude balík akcií,
ktorý sa ponúkne strate-

gickému investorovi. Is-
té je len to, že do konca
marca by záujemcovia o
SE mali predložiť záväz-
né ponuky. Potom budú
môcť vybratí uchádzači
pristúpiť k hĺbkovému
auditu (due dilligence).
Až na základe jeho vý-
sledkov sa zodpovie na
prvú časť otázky, teda či

sa budú SE privatizovať
ako celok alebo len jed-
notlivé zdroje. V návrhu
pripravenom na rokova-
nie vlády SR sa uvažuje o
zvýšení privatizovaného
podielu akcií zo 49 % na
66 %, čo možno považo-
vať za rozumnejšie rieše-
nie ako pôvodný návrh.
Najmä z hľadiska očaká-

vanej ceny. Navyše je aj
transparentnejší v po-
rovnaní s doteraz uplat-
ňovaným postupom, keď
si síce štát v strategic-
kých podnikoch (SPP,
Transpetrol, rozvodné
podniky) ponechal ma-
joritu, ale vzdal sa ma-
nažérskych právomocí. 
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Dostavba Mochoviec je v hre
Definitívny verdikt o spôsobe privatizácie SE ešte stále nepadol

Slovenský zahra-
ničný obchod bude
musieť podstúpiť re-
víziu. Údaje, ktoré
minulý rok zverej-
ňoval Štatistický
úrad SR, totiž nie sú
presné. Korekcia by
sa mala týkať expor-
tu, ktorý by mal byť
o 14 miliárd nižší,
ako hovorili pred-
chádzajúce čísla.
Chybu podľa Štatis-
tického úradu spô-
sobili zlé údaje od
colníkov. Včera sa
tak čiastočne vysvet-

lil fakt, že ekono-
mickí analytici mi-
nulý rok pravidelne
odhadovali vyšší
schodok zahranič-
ného obchodu v po-
rovnaní so skutoč-
nými číslami. 

Z čísel, ktoré pre-
zentuje Štatistický
úrad, pritom vychá-
dzajú aj zahraničné
inštitúcie ako Me-
dzinárodný menový
fond či Svetová ban-
ka a sú jedným z
podkladov na odpo-
rúčania Slovensku.

Aj zlepšenie bilancie
zahraničného ob-
chodu patrilo medzi
faktory, pre ktoré ne-
dávno zlepšila ratin-
gová agentúra Fitch
hodnotenie záväz-
kov Slovenska. Aj
keď nie je vylúčené,
že by sa rating zlepšil
aj v prípade, ak by
čísla boli správne, na
Štatistický úrad to
nevrhá dobré svetlo. 

Napriek obrovskej
chybe, ktorá znižuje
dôveryhodnosť na-
šich štatistikov, totiž

ostanú čísla aj po re-
vízii naďalej priazni-
vé. Namiesto kumu-
latívneho 11-mesač-
ného deficitu vo výš-
ke 10 miliárd Sk by
malo byť saldo pri-
bližne o 24 miliárd
Sk vyššie. Aj tak je to
citeľné zlepšenie
oproti roku 2002,
keď dosiahol scho-
dok od januára do
novembra 83 mi-
liárd Sk a za celý rok
95 miliárd Sk. Aj ke-
by sa teda deficit
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NEDÔVERYHODNÉ ČÍSLA
ŠTATISTICKÉHO ÚRADU

pozastavený

137,59081

134,83899

30. 1. 2004

Pavol Kužma

V. Báleš

M. Bútora

Aj Brazílčan
Webstránky Hd a

Hospodárskeho klubu
zaznamenali včera náv-
števu z celkovo päťde-
siatej deviatej krajiny.
Po nedávnom prístupe
z africkej Kene sa vče-
ra objavil aj čitateľ z
Brazílie. (vs) 


