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POLITIKA
Voľby Sobotňajšie parlamentné voľby sa
skončili prekvapivým výsledkom, po ktorom je
vytvorenie stabilnej vlády takmer nemožné (v
zátvorke počet kresiel v parlamente):
2016
2012
Smer
28,3% (49)
44,4% (83)
SaS
12,1% (21)
5,9% (11)
OĽaNO
11,0% (19)
8,6% (16)
SNS
8,6% (15)
4,6% (-)
M. Kotleba
8,0% (14)
Sme rodina
6,6% (11)
Most-Híd
6,5% (11)
6,9% (13)
Sieť
5,6% (10)
Strana Smer sa vrátila k svojmu „tradičnému“
výsledku z volieb v roku 2006 (29,1%) a 2010
(34,8%). Jej líder Robert Fico sa pokúsi zostaviť
vládu, jasne ho zatiaľ odmietli iba strany SaS,
OĽaNO a Sme rodina. Smer neuviedol, ktorí sú
jeho preferovaní koaliční partneri.
SaS aj vďaka voličom, ktorí sa rozhodovali na
poslednú chvíľu, zopakovala výsledok z roku
2010. Jej líder Richard Sulík sa pokúsi zostaviť
koalíciu z piatich stredo-pravých strán, s tichou
podporou Sme rodina. Most-Híd už ale uviedol,
že do koalície s nacionalistickou stranou SNS
nepôjde. Sme rodina je ochotná takúto koalíciu
v parlamente podporiť. Stranám SaS aj OĽaNO
pomohlo ostré vymedzenie proti Ficovi. Strany,
ktoré ho jasne neodmietli (Most, Sieť a KDH),
naopak strácali.
Veľkým prekvapením volieb je vstup dvoch
nových strán. Strana Marián Kotleba – ĽSNS sa
prvýkrát zviditeľnila víťazstvom svojho lídra vo
voľbách šéfa banskobystrického VÚC v roku
2013. Bodovala najmä u mladých voličov, medzi ktorými po kríze prudko vzrástla nezamestnanosť. Kotleba sa netají obdivom k Jozefovi
Tisovi (prezident vojnového Slovenského štátu,
spojenec Adolfa Hitlera). Podnikateľ Boris Kollár (deväť detí s ôsmimi ženami) hovorí, že jeho
nová strana Sme rodina bude podporovať koalíciu stredo-pravých strán. Myslí si ale, že sa ju
nepodarí zostaviť.
Prekvapením je slabý výsledok novej strany
Sieť, aj volebný výsledok strany KDH, iba 4,9%.
Prvýkrát od roku 1990 sa KDH nedostala do
parlamentu. Dôvodmi sú nevýrazný líder (Ján
Figeľ) a program (dôraz na ochranu života), ako
aj odchod množstva výrazných osobností. Bývalí členovia KDH založili od roku 1990 už šesť
strán, naposledy Sieť a Nova (obe sú v novom
parlamente). (etrend.sk)
Účasť bola tesne pod 60%, podobne ako v roku 2012.
Voľby Výsledky volieb sú veľmi prekvapivé
najmä preto, lebo tretina voličov sa definitívne rozhodla, komu dá hlas, až v posledný týždeň pred voľbami. Preto sú nevyhnutne nepresné aj predvolebné prieskumy. Zákon ich
zakazuje publikovať dva týždne pred voľbami.
Voliči sú sklamaní z tradičných strán, nielen z
rozpadu stredo-pravej vlády po roku a pol, ale
aj zo samostatného vládnutia strany Smer.
Takmer tretinu parlamentu tak teraz tvoria
poslanci protestných strán, ktorých dlhodobú
podporu akejkoľvek vlády si len ťažko predstaviť. Možné sú tak aj skoré predčasné voľby, ich
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výsledky však môžu byť veľmi podobné.
(etrend.sk)
Hazard Aktivisti nazbierali v sobotu pred volebnými miestnosťami v Bratislave, Galante,
Ružomberku a Levoči takmer 90.000 podpisov
pod petície za zákaz hazardu v týchto mestách.
V mestách Prešov, Dolný Kubín, Šaštín a Nitra
sa im zatiaľ dostatok podpisov nepodarilo nazbierať, v zbere pokračujú.
Prevádzkovatelia herní argumentujú stratou
pracovných miest v prípade ich zákazu.
(sme.sk)
Korupcia Skupina Slavia Capital (Peter Gabalec a Martin Kvietik) v roku 2002 radila štátnej
Českej konsolidačnej agentúre pri privatizácii
českej Škody Plzeň, pri ktorej sa podľa českej
polície podplácalo. Slavia Capital mala prístup k
účtom, cez ktoré údajne tiekli úplatky vo výške
1 mil. €. Polícia ale v prípade nevznesie žiadne
obvinenia, keďže je už premlčaný. Český štát
vtedy podľa polície prišiel o 37 mil. €.
(rozhlas.cz)

LEGISLATÍVA
Energetika Európska komisia (EK) začala prešetrovať Slovensko, informovala Slovenská
asociácia fotovoltického priemyslu. Asociácia
sa EK sťažovala na odobratie podpory výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov v roku
2014 pre nesplnenie administratívnej povinnosti; na zavedenie poplatku pre fotovoltické
elektrárne; a na odmietanie pripájania nových
výrobcov z obnoviteľných zdrojov do siete.
(sme.sk)
Energetika Od januára slovenská legislatíva
povoľuje výstavbu iba ultranízkoenergetických
domov, čo zdraží ich stavbu o 10-20%. Nové
domy musia mať približne dvakrát lepšiu energetickú hospodárnosť ako doteraz (musia mať
na energetickom certifikáte triedu A1). Energetickej bilancii budovy musia byť prispôsobené
nielen okná, ale aj tvar a vnútorná dispozícia.
Veľmi ťažké bude stavať domy bez tepelných
čerpadiel. (sme.sk)

EKONOMIKA
Stimuly Ministerstvo financií neodporúčalo
poskytnúť investičnú pomoc pre tri firmy, ktorým ju vláda schválila tri dni pred voľbami (Midia Agro, Jasplastik a RKN). MF už rok hodnotí
investície špeciálnym modelom s 11 kritériami,
ako pomoc zamestnanosti v regióne, inovatívnosť, či výška miezd. Naopak najlepšie v hodnotení MF vyšli investície Honeywell Turbo,
BSH Drives and Pumps a Kuka Enco.
(dennikn.sk)
Investície Vláda nestihla pred voľbami podpísať dva veľké investičné projekty, na výstavbu
diaľničného obchvatu Bratislavy a národného
futbalového štadiónu v Bratislave. V oboch
prípadoch ešte nebola sfinalizovaná projektová
dokumentácia. (dennikn.sk, dennikn.sk)
Ceny Ceny vlani na Slovensku vzrástli podľa
42% Slovákov, ukázal prieskum Štatistického
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úradu (ŠÚ). Štatistiky ŠÚ pritom ukázali 0,3%
pokles cien, najmä pre nízke ceny ropy na svetových trhoch. O rovnakých 0,3% sa vlani znížili
aj ceny potravín. Slováci sú ale zrejme citliví na
cenu čokolády, ktorá skutočne vlani vzrástla o
8,8%. (aktuality.sk)
Banky Počet zamestnancov bánk vlani stúpol
o 270 na 19.953, informovala centrálna banka
NBS. Počet zamestnancov sa mierne zvýšil v
komerčných bankách (o 123 na 16.973), aj v
NBS, o 26 na 1.053. (sme.sk)

PODNIKOVÉ SPRÁVY
Káble Spoločnosť Industrial Cables Slovakia
plánuje zdvojnásobenie kapacity svojho závodu
v Nitre. V súčasnosti zamestnáva 75 ľudí, investícia zvýši ich počet o 30. Dcérska spoločnosť
rakúskej SKB vyrába v Nitre medené elektrické
káble a vodiče od roku 2007. Výrobná kapacita
sa zvýši na 3.700 ton. (openiazoch.sk)
Knihy Martinus.sk, ktorý predáva knihy cez
internet aj sieť deviatich kamenných predajní,
vlani zvýšil tržby o 18% na vyše 20 mil. €, hovorí jeho šéf Michal Meško. Za rastom je otvorenie troch nových kníhkupectiev v menších mestách (Poprad, Považská Bystrica a Lučenec),
rástol ale aj predaj cez internet. V najbližších
rokoch chce otvoriť ďalšie 3-4 nové predajne.
Firma neplánuje vstup investora a naďalej chce
rásť bez bankových úverov. Vlani pokračovala
expanzia firmy do ČR, tržby im tam rástli o
70%.
Ročný predaj kníh na Slovensku odhaduje
Meško na 90-100 mil. €. (Forbes/28)
Doprava Najväčší autobusový dopravca v
Česku Student Agency zvyšuje ceny, aj na asi
polovici spojov z Čiech na Slovensko. Argumentuje vyššími nákladmi na zamestnancov a investíciami, napriek klesajúcim cenám palív.
(sme.sk)
Obchod Maloobchodná sieť GVP Humenné
podnikateľov Vladimíra Vaška a Mariána Gerboca vlani dokázala zvýšiť tržby o 16% z 42 mil.
€ za rok 2014. Prevádzkuje 24 menších predajní na východnom Slovensku, päť tzv. gastrocashov, tri diskonty a jeden veľkosklad a má
450 zamestnancov. Je súčasťou obchodnej
aliancie CBA, druhej najväčšej na Slovensku po
COOP Jednota. Tento rok chce otvoriť 3-5 nových predajní. Ťaží z trendu obľuby menších
predajní. (HN/13)
Bývanie Developer Oppidum koncom februára spustil predaj 133 bytov v projekte Centrum v bratislavských Podunajských Biskupi2
ciach. Ceny dosahujú 1.800 €/m vrátane DPH.
Štart výstavby predpokladá investor na jar t.r. s
dokončením na jeseň 2017. (etrend.sk)
Euribor a kurzy ECB:
1M
3M
6M
1Y
-0,281% -0,215% -0,136% -0,028%
USD 1,0970 GBP 0,7748 CHF 1,0898
CZK 27,058 HUF 309,31 PLN 4,3313
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