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Extrémisti v Bruseli. Prečo nemajú vyhraté?

Eurovoľby
2014

Prečo uspela krajná pravica a čo to pre Európu znamená
Ako zocelí úniu jej pravdepodobný nový šéf Jean-Claude Juncker

dnes v HN

Hotely milionárov
sa opravili
z eurofondov

Milionári v pozadí eurofondových projektov
Dotácia:

1,7
milióna eur

EUROFONDY l Brusel tvrdí, že vláda podporila

projekty veľkopodnikateľov, ktorí na ne
nemajú právo. Môžeme na to doplatiť.
Tomáš Nejedlý

©hn

tomas.nejedly@ecopress.sk

li rozdelené v súlade s pravidlami.
Problém je však v tom, ako vidia
malé a stredné podniky naši úradníci a ako ich vidia bruselskí - tvrdí odborník na eurofondy Martin
Peschl. Z pravidiel komisie podľa
neho jasne vyplýva, že fondy nemajú tiecť do firiem, ktoré sú personálne prepojené na veľké firmy.
„Preklad do slovenčiny je tak mizerný, že z neho nevyplýva prakticky nič. Či toto systémové nedorozumenie vzniklo z nevedomosti, neschopnosti, alebo naschvál, je
dnes ťažko povedať,“ tvrdí Peschl.
Pohľad audítorov sa teraz snažia poopraviť všetky dotknuté slovenské inštitúcie. Na dobrých argumentoch totiž závisí to, koľko
budeme musieť zaplatiť zo štátnej kasy a koľko preplatí Brusel.
„Pred záverečným stanoviskom
musíme získať a analyzovať odpoveď slovenskej strany,“ informovala HN hovorkyňa riaditeľstva Shirin Wheeler. V hre sú naďalej aj
finančné sankcie – EK po audite
uviedla, že nepreplatí každé piate euro z 34 miliónov, ktoré išli na
kontrolované projekty.

Bratislava – Podpora hotelov a lyžiarskych stredísk, za ktorými
stoja známi slovenskí milionári, sa
môže štátu vypomstiť. Eurofondy
pre malé a stredné podniky totiž
v čase prvej vlády Roberta Fica získali aj firmy, ktoré majú v portfóliu
takí veľkopodnikatelia ako Boris
Kollár, Slavomír Hatina či Ivo Valenta. A to sa audítorom z Bruselu
nepáči. Tí totiž tvrdia, že peniaze
môžu získať výlučne malí a strední
podnikatelia. „Podporné opatrenia
majú ísť len tým podnikom, ktoré ich skutočne potrebujú,“ upozornila slovenské úrady Lena A.
Pench, šéfka auditu generálneho
riaditeľstva pre regionálny rozvoj
Európskej komisie. Správa, ktorá
financovanie spochybňuje, unikla
na verejnosť v máji tohto roka, keď
Brusel skontroloval 17 projektov,
ktoré čerpali eurofondy a ktoré už
prešli najvyššou kontrolou nášho
rezortu financií.
Ministerstvo hospodárstva tvrdí,
že vybrané firmy riadne skontrolovalo a milióny z eurofondov bo- Viac na stranách 9 a 10, Peniaze...
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Veľkopodnikateľ Ivo Valenta a jeho spoločnosť Synot
Gastro Slovakia, cez ktorú
ovláda Hotel Elizabeth v Trenčíne, získal na jeho rekonštrukciu od Bruselu viac ako
jeden a pol milióna eur. Z bývalého Hotela Tatra po rekonštrukcii vznikol luxusný
štvorhviezdičkový hotel. Audit Bruselu preveroval tento
projekt.

Od vypuknutia
gréckej krízy sa
ľudia pozerali na
to, ako sa politika
tvorí počas
nočných zasadnutí
Európskej rady.

Ivo VALENTA

Boris Kollár cez 1. Tatranskú akciovú spoločnosť ovládal Park
Snow Vysoké Tatry. Na zlepšenie
služieb v tomto stredisku na Štrbskom plese mu štát schválil viac
ako päť miliónov z európskych peňazí. Od roku 2011 je stredisko
v rukách podnikateľa Romana Wecka z firmy Webis, ktorý je obchodným partnerom podnikateľov
z J&T. Projekt získal peniaze z rovnakého programu, ale audit Bruselu ho nepreveroval.

Dotácia:

5,3

Juraj Draxler
pedagóg a publicista

milióna eur

Viac na strane 12
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Dokazovanie.
To je pri mafii
kľúčové

Boris KOLLÁR

Dotácia:

3,7
milióna eur

Spoločnosť Ski Lift získala
peniaze z fondov Európskej
únie na dostavbu a rekonštrukciu Lyžiarskeho areálu
Ski Králiky v Kremnických vrchoch. Podiel vo firme má aj
podnikateľ a bývalý majiteľ
Slovnaftu Slavomír Hatina.
Projekt získal peniaze z rovnakého programu, ale audit
Bruselu ho nepreveroval.

Tvrdí pre HN Jaroslav Ivor, exšéf
policajných vyšetrovateľov na
margo 18-ročného trestu pre
údajného šéfa piťovcov. strana 7

Muž viacerých
biznisov. A nová
hlava Ukrajiny
Kto je v skutočnosti Petro Porošenko a čo všetko vlastní.
strana 8

Slavomír HATINA

Euroskeptici
parlament
nezbúrali

TRH PRÁCE

Richter má plán. Nižšie odvody pre tisícky firiem
Bratislava – Má ísť o jednu z najväčších zmien v biznise za posledné roky, vďaka ktorej môžu firmy
ušetriť stovky až tisícky eur ročne.
Okrem toho tisíce ľudí dostanú
šancu nájsť si prácu alebo mať na
výplatnej páske viac. A pri tomto
všetkom sa odstráni aj jedna z najväčších bariér pre biznis na Slovensku – vysoké odvody. A to plošne
pre firmy, ktoré zamestnávajú ľudí
za minimálnu mzdu.
Takúto zmenu chce zaviesť minister práce Ján Richter (Smer-SD).
Jeho plán je nasledovný: zvýšiť
v budúcom roku minimálnu mzdu

JEDNOU VETOU

zo súčasných 352 eur na 400 eur,
no zároveň odpustiť firmám aj časť
odvodov. Výsledok? Hoci zamestnanci dostanú viac, firmy budú stáť
dokopy aj s odvodmi rovnako ako
dnes. Chceme im tak kompenzovať
vyššie náklady – vysvetlil Richter.
V praxi by sa tak novinka mohla dotknúť najmenej 150- až 200-tisíc ľudí, ktorí v súčasnosti poberajú
minimálnu mzdu. Podľa prepočtov
by tak za nich mohli firmy platiť na
odvodoch namiesto súčasných 35
percent v priemere len 19 percent.
Podľa podnikateľov ide o dobrý
krok. Maroš Lekeš, riaditeľ firmy

DNES

PO NOVOM

352 eur 400 eur
je minimálna mzda
v súčasnosti
na Slovensku

môže byť minimálna
mzda u nás
od budúceho roka

Leki, ktorá prevádzkuje reštaurácie McDonald´s Slovakia tvrdí, že
by mohli mať na výber lepších ľudí, keďže by im mohli zaplatiť viac.
Práve vysoké odvody u ľudí s nízkymi mzdami sú podľa odborníkov dôvodom vysokej nezamestnanosti či čiernej práce. Ako upozorňuje analytik Iness Ján Dinga,
kvôli nim firmy presúvajú lacno
platenú prácu do krajín, kde odvody nie sú až také vysoké. Ak Richterova novinka prejde, mala by začať platiť od budúceho roka.
Pokračovanie na strane 6

Píše v komentári k výsledkom
eurovolieb komentátor HN Ivan
Szabó.
strana 12

1
USD

1,364
0,001

1
CZK

27,421
-0,017

1
PLN

4,155
-0,008

DOW
JONES

16 606,270
0,38 %

ROPA
BRENT

110,280
-0,24 %

cena 0,85 EUR / predplatné 0,79 EUR

POVINNÁ INZERCIA
Predplatné
tel.: 02 48 238 238
email: predplatne@ecopress.sk
www.hnpredplatne.sk
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Prečo inzerovať POVINNÉ OZNAMY v Hospodárskych novinách?

viac na s. 4

