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Eurozóna má mať 
ministra financií

Berlín – Nemecko má záujem dis-
kutovať o vytvorení postu ministra 
financií eurozóny, ktorý bude mať 
pod kontrolou vlastný rozpočet aj 
vlastné príjmy z daní. Predseda Eu-
rópskej komisie Jean-Claude Junc-
ker už v júni predstavil svoju víziu 
tesnejšej integrácie ekonomík me-
novej únie, ktorá počíta aj s tým, 

že jedného dňa dôjde k vytvoreniu 
spoločného ministerstva financií. 
Nemecký minister financií Wolf-
gang Schäuble je otvorený myšlien-
ke transferu značných finančných 
zdrojov z výberu daní v Nemecku 
do separátneho rozpočtu eurozóny. 
Juncker navrhol väčšiu pomoc štá-
tom zápasiacim s krízou, ale 
v kombinácii s prísnejším discipli-
nárnym konaním proti tým kraji-
nám, ktoré neplnia fiškálne ciele. 
Medzi dlhodobejšie úlohy zaradil 

Juncker napríklad vytvorenie spo-
ločného ministerstva financií.
  (TASR)

Turecko útočí na 
Islamský štát
Ankara – Turecký premiér Ahmet 
Davutoglu vyhlásil, že bezpečnost-
né operácie zamerané proti extré-
mistickej organizácii Islamský štát, 
ako aj proti ľavicovým kurdským 
militantom, nie sú jednorazové, ale 
komplexné a budú pokračovať. Po-
čas koordinovanej policajnej operá-
cie, ktorá sa uskutočnila v 13 pro-
vinciách, bolo zadržaných 297 
podozrivých osôb, z toho 37 cu-
dzin cov. Razie nasledovali krátko 
po vzdušnom útoku tureckých stí-
hacích lietadiel na pozície islamis-
tov v Sýrii. Ich výsledkom je zniče-
nie stanovených cieľov, uviedol Da-
vutoglu. Turecké stíhačky 
nevstúpili so sýrskeho vzdušného 
priestoru. Podľa premiéra Sýria 

o tejto operácii nebola informova-
ná. Davutoglu zopakoval, že vláda 
je odhodlaná bojovať proti všetkým 
teroristickým skupinám bez vý-
nimky. Vyhlásil, že Turecko je pri-
pravené na multidimenzionálny 
boj proti spomínaným organizáci-
ám v záujme obrany pokoja a bez-
pečnosti v krajine.  (TASR)

Tunisko obnovilo 
trest smrti
Tunis – Tuniský parlament prijal 
nový protiteroristický zákon zame-
raný proti hrozbe islamistických 
militantov; a to aj napriek obavám 
humanitárnych organizácií z jeho 
možného zneužitia. Podľa novej le-
gislatívy hrozí osobám usvedče-
ným z teroristického činu trest 
smrti, za podporu terorizmu zasa 
väzenie. Norma tiež zjednodušuje 
vyšetrovateľom podmienky potreb-
né na odpočúvanie telefonátov po-
dozrivých. Právnu normu, kritizo-
vanú zo strany medzinárodných 
humanitárnych organizácií, tuniský 
zákonodarný zbor prijal po júno-
vom teroristickom útoku na hotel 
s takmer 40 obeťami. Zákon je ná-
hradou za ten z roku 2003 a bude 
koordinovať úsilie zamerané na po-
tlačenie terorizmu.   (TASR)

Utŕžili miliardu 
eur. Teraz mieria 
do konkurzu
PORADENSKÁ SPOLOČNOSŤ l Neznáma paneláková firma z Košíc 
dlhuje štátu takmer osem miliónov eur na daniach.

Košice – Tržbami patrila medzi 
30 najväčších spoločností na Slo-
vensku. V roku 2011 zinkasovala 
500 miliónov eur a o rok neskôr 
492,5 milióna eur. Poradenská fir-
ma C.LT.W. Finance z Košíc však 
napriek rekordne vysokým tržbám 
za dva roky svojej aktivity vygene-
rovala kumulovanú stratu viac ako 
200-tisíc eur a narobila miliónové 
dlhy.

Spoločnosť, ktorá sídli v panelá-
kovom byte na košickom sídlisku 
Ťahanovce, teraz štátu dlhuje na 
daniach takmer osem miliónov eur. 
Daniari ju preto posielajú do kon-
kurzu. 

Firma bez kontaktu
Na kedysi veľmi úspešnú spoloč-
nosť venujúcu sa účtovníctvu a da-
ňovému poradenstvu pritom neexis-
tuje jediný kontakt. Firma nemá ani 
internetovú stránku. 

Spiaca paneláková spoločnosť 
vznikla v roku 2007. V biznise sa 
naplno prejavila až o štyri roky ne-
skôr, keď jej obrat raketovo vystrelil 
z nuly na pol miliardy eur.

Či sa firma podieľala na machi-
náciách s daňami, známych aj pod 
názvom karuselové podvody, nie je 
nateraz jasné. „Finančná správa sa 
ku konkrétnym subjektom z dôvo-
du povinnosti zachovávať daňové ta-
jomstvo nemôže vyjadrovať,“ hovo-

rí hovorkyňa finančnej správy Patrí-
cia Macíková.

Pri karuselových podvodoch ide 
o vysoko profesionálne machiná-
cie s daňami, na ktoré sa namotáva-
jú nielen pofidérne firmy, ale aj or-
ganizovaný zločin. Najčastejšie ide 
o vratky DPH. Firma pritom chce-
la daniarov predbehnúť, keď košic-
ký súd v marci tohto roka požiadala 
o vymazanie z obchodného registra. 
„Rozhodnutie o zrušení spoločnos-
ti bez likvidácie môže súd vydať až 
po uplynutí šiestich mesiacov od 
zverejnenia oznámenia,“ konštatu-
je Okresný súd v Košiciach.

Súd sa teraz snaží pred vyhláse-
ním konkurzu skompletizovať všet-
ky podklady. „Súd vyzval navrhova-
teľa Slovenskú republiku – Daňový 
úrad Košice, aby v zákonom pred-
písanej lehote písomne odstránil ne-
dostatky návrhu na vyhlásenie kon-
kurzu,“ dodáva súd. Daniarov žiada 
pomenovať ešte iného veriteľa spo-

ločnosti. Ním môže byť napríklad 
zdravotná poisťovňa. Na odvodoch 
jej totiž firma dlhuje 45-tisíc eur.

Na sídlisku v byte
Kto by čakal, že prípadný krach 
košickej firmy ohrozí stovky či tisí-
ce pracovných miest, je na omyle. 
Spoločnosť aktuálne nemá žiad-
nych zamestnancov. Svoje najlepšie 
časy, keď počas dvoch rokov utŕžila 
takmer miliardu eur, pritom prežila 
v inom byte. Na najväčšom sloven-
skom sídlisku v Petržalke a volala sa 
Dysann West Capital.

S majiteľmi spoločnosti sa HN 
nepodarilo ani po niekoľkých po-
kusoch spojiť. Cestu, ako ich vy-
stopovať, komplikujú časté zmeny 
adries a názvov firmy. Podľa výpisu 
z obchodného registra spoločnosť 
C.LT.W. Finance vlastní iná eseroč-
ka Blockmont zo Žiliny. Tá sa me-
dzičasom premenovala na Zariade-
nie pre seniorov Dubeník. 

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Rozvetvený biznis Slezákovcov

Podiely v niektorých firmách 
z rozvetvenej pavučiny podni-
kania Boženy Slezákovej skupu-
je záhadná spoločnosť BMCD In-
vestment zo Seychelských ostro-
vov. Kto sa za ňou skrýva, ostáva 
zahalené tajomstvom. Jej majite-
lia sa totiž cez seychelský obchod-
ný register zistiť nedajú. Schrán-
ka z daňového raja však skupuje 
majetkové podiely nielen od Bo-

ženy Slezákovej, ale aj od firiem, 
v ktorých bol v minulosti kľúčo-
vou postavou Miroslav Slezák. Na-
príklad v bratislavskej firme Diaľ-
ničné stavby SK-aansska, predtým 
známej ako JV-Stavoinvest. V mi-
nulosti boli na jeho meno napí-
sané desiatky firiem. Slezák tak 
ako spoločník a konateľ figuroval 
aj v spoločnosti C.LT.W. Finance 
smerujúcej do konkurzu.   (MN)

Keňanky sa musia viac zapájať 
do podnikania, tvrdí Obama
Nairobi – Americký prezident Barack 
Obama je na návšteve východnej Afriky. 
Cez víkend navštívil Energetický africký 
inovačný veľtrh v kenskej metropole Nai-
robi, kde si okrem iného prezrel techno-
lógiu platieb cez mobil. Obama sľúbil 
Keni rozvojovú pomoc v hodnote jedné-
ho milióna dolárov. Krajina by však pod-
ľa neho nemala zabúdať na ženy, ktoré 
musia byť viac zapájané do podnikania. 
Práve ženy sú totiž podľa Obamu hybnou 
silou podnikania. Vyjadril sa tiež, že ces-
ta má pre neho symbolický význam – 

v Keni ešte stále žije jeho stará mama 
a ďalší príbuzní, s ktorými sa aj stretol. 
Prezidentovo africké turné sa Keňou ne-
končí – dnes je v Etiópii. V oboch kraji-
nách pritom ide o historicky prvú návšte-
vu amerického prezidenta. Jeho cesta 
však vyvolala aj znepokojenie organizácií 
na ochranu ľudských práv. Tie tvrdia, že 
Keňa i Etiópia zneužívajú obavy o vnútor-
nú bezpečnosť ako zámienku pre potlá-
čanie nezávislých médií, občianskej spo-
ločnosti a základných demokratických 
slobôd.

Burzy v pohybe 

Udalosťou 
týždňa bude 
zasadnutie 
Fedu

Kamil Boros,
analytik X-Trade Broker

Po upokojení situácie okolo 
Grécka sme boli v uplynulom 
týždni svedkami typického 
prázdninového obchodovania 
s nízkymi pohybmi. Akcie po 
prudkých ziskoch z predošlých 
dvoch týždňov mierne klesli na 
oboch stranách Atlantiku, a to 
zhruba o percento. Silné bolo 
v uplynulom týždni euro, ktoré 
sa oproti doláru priblížilo k úrov-
ni 1,1. A to aj napriek slabým in-
dexom dôvery v podnikovej 
sfére eurozóny. Ako dôvod na 
tento rast sa ponúka nízka hod-
nota eura, ktorá mohla prilákať 
vyššie objemy v nákupných pozí-
ciách. Darilo sa aj novozéland-
skému doláru, ktorému pomoh-
la centrálna banka, keď po dl-
hých rokoch vynechala zo 
svojho komentára zmienku 
o tom, že menu považuje za pri-
silnú. Naopak, najslabšou po-
prednou menou bola libra, ktorú 
poslal nadol prepad maloob-
chodných tržieb.
Nový týždeň bude zaujímavej-
ší. Najsledovanejšou udalosťou 
bude zasadnutie americkej 
centrálnej banky Fed. V sprie-
vodnom komentári k tomuto 
zasadnutiu sa bude sledovať, 
či je Fed pripravený zvýšiť úro-
kové sadzby už v septembri, 
alebo nie. Dorazia aj prvé od-
hady HDP za druhý kvartál 
z Veľkej Británie a zo Spoje-
ných štátov. 


