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Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie 
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov 
tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný re-
dakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.

We make our readers succeed!

Inzercia ■

Podnikatelia budúcej vláde

Nadviazanie konštruktívneho dialógu so zamestnávateľmi 
a s podnikateľmi, ktorí sú dôležitými partnermi v boji s rekordnou 
nezamestnanosťou. Aj tak možno formulovať jednu z požiadaviek 
kladených na budúcu vládu.

N
emenej dôležité je zasta-
venie zadlžovania kraji-
ny, dôsledné vyšetrenie 
káuz z posledného obdo-
bia (ako súčasť celkového 
zlepšenia výkonu súdnic-
tva) a boj proti korupcii. 

Listina želaní, ktorú pred každými parla-
mentnými voľbami pripravuje Podnika-
teľská aliancia Slovenska (PAS), obsahu-
je aj ďalšie požiadavky, ktorých riešenie 
zlepší podmienky na podnikanie. S kvali-
tou podnikateľského prostredia totiž úzko 
súvisí nielen efektivita, ale najmä hospo-
dársky rast a tvorba nových pracovných 
miest. A s nimi všetkými očakávané zvy-
šovanie životnej úrovne.
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Takže, čo ešte podnikatelia čakajú od 
budúcej vlády? Makroekonomickú 

stabilitu a ozdravenie verejných fi nancií. 
Zodpovedné spravovanie krajiny v lokál-
nom i globálnom meradle, aby Slovensko 
bolo zodpovedným členom Európskej 
únie a Európskej menovej únie dodržiava-
júcim stanovené záväzky a pravidlá plat-
né pre všetky členské štáty. Dôsledný boj 
proti korupcii a klientelizmu. Rešpekto-
vanie etických princípov a podporu zlep-

šovania morálky v spoločnosti. Čo ďalej? 
Zvýšenie vymáhateľnosti práva a zlepše-
nie kvality legislatívy, zníženie odvodo-
vého zaťaženia a zefektívnenie sociálne-
ho systému, skvalitnenie systému vzde-
lávania a zlepšenie fungovania úradov 
a verejných inštitúcií, vrátane sprehľad-
nenia verejných výdavkov.

2
Napriek tomu, že všetky dosiaľ me-
nované body pre budúci vládny ka-

binet patria medzi tzv. horúce témy, pod-
nikatelia v hodnotení naliehavosti prira-
dili najväčšiu prioritu požiadavke, aby 
nová vláda dôsledne bojovala proti neka-
lému podnikaniu a chránila čestných 
podnikateľov pred nekalými praktikami. 
Aby v politike a vo verejných vystúpe-
niach zohľadňovala nezastupiteľnosť 
podnikateľského stavu v štruktúre hos-
podárstva, vo vytváraní pracovných 
miest a v napĺňaní verejných rozpočtov. 
Podnikatelia si jednoducho želajú, aby 
ich pri rozvoji ekonomiky vnímala ako 
partnerov. Ako dôležitých rytierov nena-
hraditeľných v boji s rekordnou neza-
mestnanosťou a pri zvyšovaní životnej 
úrovne obyvateľov.

“Prioritou 
vlády by 
mal byť 
boj proti 
nekalému 
podnika-
niu.”

Martin Krekáč, 
prezident PAS a vedúci 
partner Jenewein Group
 


