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Holandská IKEA má
problém. Lacných Slovákov 
Bratislava – Vozia nábytok z bel-
gickej IKEA do holandskej. No 
zamestnáva ich slovenská pra-
covná agentúra – za 420 eur 
a 1 300-eurové diéty k tomu. Reč 
je o slovenských kamionistoch, 
ktorí vyvolali vlnu nevôle.

Holandským odborom sa totiž 
takéto praktiky nepáčia a obviňu-
jú nábytkársku sieť, že využíva-
ním lacnej pracovnej sily obchá-
dza tamojšie zákony. „Podávame 
sťažnosť na ministerstvo dopravy 
a životného prostredia,“ odkazuje 

holandský odborový zväz. Len na 
porovnanie – „západný“ kamio-
nista na podobnej pozícii zarobí 
až tritisíc eur za mesiac. Naši vo-
diči dostanú výrazne menej, než 
je tamojšia minimálna mzda.

„Majú obavy z toho, že sa bu-
dú uprednostňovať vodiči z toho-
to regiónu,“ vysvetľuje šéf ČES-
MAD-u Pavol Reich. IKEA tvrdí, 
že o tejto praxi nevie – ale vec vy-
šetrí a vyvodí riešenie.
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Poliaci skúpili naše dlhy za krv
ZISTENIE HN l Firma Magellan prevzala pohľadávky Národnej transfúznej služby za vyše päť miliónov eur.

Bratislava – Patrí k najkľúčovejším 
inštitúciám v našom zdravotníc-
tve. Je najväčší a prakticky jediný 
dodávateľ krvi pre všetky nemoc-
nice. Kým pacientom vďaka tomu 
zachraňuje životy, ju samu to ťahá 
ku dnu. Nemocnice jej totiž nepla-
tia a následne neplatí ani ona svo-
jim dodávateľom. Teraz Národná 
transfúzna služba na tento kolobeh 

dopláca –  jej dlhy prebral najväčší 
skupovač pohľadávok na našom 
trhu, eseročka Magellan Slovakia. 

Tá začiatkom júla prebrala jej 
podlžnosti za 5,4 milióna eur. 
A urobila tak zatiaľ svoj najväč-
ší obchod na našom trhu. „Nevie-
me ovplyvniť skupovanie pohľa-
dávok,“ reagovala riaditeľka trans-
fúznej služby Renáta Dundová na 
otázku HN, či ich tento biznis ne-
jako ohrozuje. 

Vo všeobecnosti však môže byť 
pre zdravotníkov takéto skupo-

vanie pohľadávok problematické. 
Z dlhu im totiž môžu plynúť na-
príklad úroky, pre ktoré nakoniec 
zaplatia viac. V konečnom dôsled-
ku to čiastočne môžu pocítiť aj pa-
cienti. „Môže to ovplyvniť dĺžku 
čakacích listín,“ povedal exminis-
ter zdravotníctva Rudolf Zajac. 

Konateľ Magellanu Ladislav Va-
lábek svoje podnikanie bráni. Pod-
ľa neho vnášajú do riešenia zadl-
ženosti nemocníc transparentnosť. 
Konkrétne s transfúznou službou 
sa dohodli na mesačných splát-

kach od 105- do 404-tisíc eur me-
sačne. A to v situácii, keď má služ-
ba na krku dlh za 14,4 milióna eur. 
Podľa Dundovej by boli všetky svo-
je záväzky schopní uhradiť, ak by 
im nemocnice platili. 

Zajac však takýmto argumentom 
nerozumie. „Je monopolným dodá-
vateľom krvi, má teda možnosť po-
hroziť, že ak jej nebudú platiť, ne-
bude dodávať krv, alebo len v ob-
medzenom množstve,“ dodal. 
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Slovensku hrozia 
sankcie z Bruselu
Záväzok z čias nášho vstupu do 
únie zrejme nestihneme naplniť. 
Štát mešká s vyhlásením chráne-
ných území. strana 4

V Donecku 
obviňujú z útoku 
Západ
Adriana Dergam, vyslaná redak-
torka z oblasti nešťastia malajzij-
ského lietadla, hovorí o nálade vo 
východnej Ukrajine. strana 7

Mikrosekundy 
z vás urobia 
milionára
Hodnota akcií na burze sa môže 
dramaticky meniť. Vieme, ako ich 
sledovať a ako na ne reagovať.
 strana 16
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Najlepšie letné krížovky v predaji

Bratislava – Potrebovali nových ľudí. A po 
prieskume trhu sa personálna agentúra AuJob 
z Bratislavy rozhodla pre absolventov. A nielen 
ona. Ponuka práce  pre túto skupinu v júni zlo-
mila rekord. Firmy hľadali päťnásobne viac 
mladých ako pred rokom. „Lepšie sa učia nové 
veci a sú pre nás finančne výhodnejší,“ vysvet-
ľuje riaditeľ AuJob Peter Ulbrík.

Viac na strane 4, Biznis zmenil...

Firmy už ponúkajú 
džob aj mladým 

Počet pracovných ponúk 
pre absolventov rekordne rastie  

3 735
voľných pracovných 
miest bolo vhodných pre 
absolventov v júni 2014

728
voľných pracovných 
miest bolo vhodných pre 
absolventov v júni 2013

Dôvody nárastu

1. Rast ekonomiky
Slovensko zrýchľuje a firmy majú 
viac zákaziek. Potrebujú nových 
ľudí. A prijímajú aj mladých.

2. Projekty štátu
Rezort práce spustil viac projektov, 
pre mladých. V rámci nich firmám 
prepláca náklady na ich prácu.

Vývoj celkovej nezamestnanosti 
na Slovensku v percentách

I. 2012 VI. 2014

12,78

13,69
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Top kúpaliská Slovenska 
Prehľad bazénov, kde sa osviežite najlepšie 

Predaj pôdy sa 
v praxi skomplikoval
Nový zákon kritizuje biznis. 
A poukazuje na jeho medzery
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Glváč stopne milióny v rodine 
Bratislava – Jedna zmluva v jed-
nej rodine a v hre štátne milióny 
eur. Aj takto by sa dal opísať vý-
cvik pilotov, ktorý si zazmluvnil 
rezort obrany. Teraz  však minis-
terstvo, po tom, ako na problém 
pred týždňom upozornili HN, 
ohlasuje zmenu stratégie. Zmlu-
vu celú nevyčerpáme – povedal 
pre HN šéf rezortu  Martin Glváč.

Celý prípad v skratke: súkromná 
firma Heli Company, ktorú vlast-
ní Peter Korba, školí štátnych pilo-
tov. Presne tých istých, ktorí spada-
jú pod veliteľa vzdušných síl a jeho 
brata Miroslava Korbu. A to na zák-

lade rámcovej zmluvy za štyri mi-
lióny eur, z ktorej na školenia za-
tiaľ išlo 1,2 milióna eur.

A viac zrejme firma ani nevyčer-
pá. Pilotov už nemáme školiť cez 
súkromníka, ale spolu s inými kra-
jinami. „Nechceme ostať pri tom-
to stave. Pripravujeme vstup Slo-
venska do vytvárania tzv. MATC 
– výcvikového centra pre vrtuľní-
ky,“ uviedol minister pre HN. Pod-
ľa neho sa ušetria peniaze a vojaci 
získajú viac skúseností. Peter Kor-
ba rozhodnutie rezortu rešpektuje.
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Školenie pilotov 
na rezorte obrany
Vlani rezort obrany podpísal 
rámcovú zmluvu na školenia 
pilotov za 4 milióny eur.

Školí ich Heli Company, ktorej 
majiteľom je Peter Korba.

Ide o pilotov, ktorí spadajú pod 
veliteľa vzdušných síl a jeho 
brata Miroslava Korbu.

Doteraz bolo zo zmluvy 
vyčerpaných 1,2 milióna eur, 
Ministerstvo zmluvu už nechce 
dočerpať.

Ako funguje Magellan 
Slovakia
Poľská dcéra, ktorá sa venuje 
skupovaniu pohľadávok 
v zdravotníctve.

U nás má splátkové kalendáre 
za 17 miliónov eur. 

Firma má niekoľko 
exekučných titulov, doteraz 
však k exekúcii zdravotníckych 
zariadení u nás nepristúpila.
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