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REBRÍČEK

Ikea prekvapila, vytiahla našu firmu medzi elitu
Bratislava – Na Slovensku sa ro-
bí aj svetový biznis. Dôkazom 
je napríklad spoločnosť Ikea 
Components z Malaciek, ktorá 
ako jediná v Európe vyrába ko-
vania pre švédsky gigant Ikea. 
Producent zo Záhoria sa dostal 
do rebríčka Deloitte CE Top 500 
najväčších firiem regiónu. Za 
minulý rok dokázal vygenerovať 
tržby takmer 496 miliónov eur. 

Máme potenciál
Slovensko má podľa maloob-
chodného analytika Ľubomíra 
Drahovského potenciál na to, aby 
firiem ako Ikea Components bolo 
viac. „Dôležité je, aby slovenské 

spoločnosti dokázali byť voči za-
hraničným partnerom seriózne 
a dodržiavali vzájomne stanove-
né dohody,“ tvrdí Drahovský. 

...ale aj rezervy
Napriek zlepšujúcemu sa podni-
kateľskému prostrediu a úspe-
chom ďalších slovenských bizni-
sov máme podľa analytikov na 
Slovensku čo doháňať. „Pomalé 
budovanie cestných a železnič-
ných koridorov je problém. Chýba 
nám aj viac priemyselných a lo-
gistických parkov. Tieto faktory 
sú značnou brzdou pri rozvoji,“ 
konštatuje Boris Tomčiak, eko-
nóm spoločnosti Finlord. Delloite 

však poukazuje aj na pozitíva: 
„Región strednej a východnej 
Európy ešte stále patrí k nad-
priemerne rastúcim regiónom 
v porovnaní zo západnou Euró-
pou, čo má pozitívny vplyv na 
ekonomické prostredie ako také, 
a teda aj na rozvoj firiem,“ hovorí 
Vladimír Masár, prezident Delo-
itte Slovensko. Zároveň dodáva, 
že najväčšie slovenské firmy si aj 
naďalej udržali stabilnú finančnú 
pozíciu v regióne. Svedčí o tom 
fakt, že po minuloročných 33 fir-
mách sa ich tentoraz umiestnilo 
v rebríčku 32. (MEL)  

Viac na strane 9, Nábytok...

Bratislava – Jeho dizajn sa výrazne nezmenil, no prvý raz prichádza bez konektora na slú-

chadlá. Toto je najzásadnejšia novinka, ktorá postupne ovplyvní aj ostatné mobilné telefóny. 

A prináša ju nový iPhone 7. Všetky jeho detaily síce Apple ukázal až po uzávierke HN, jasné 

však je, že v poradí desiata generácia iPhonu dostala najlepší fotoaparát a výnimočný výkon. 

Apple včera spolu s novým iPhonom uviedol aj jeho tromf, a tým je nový systém iOS 10. (DPI) 

VZOR KÚPNEJ 
ZMLUVY ZDARMA

Bratislava – Mal to byť pokojný 
predaj pozemkov, z ktorého by 
hlavné mesto získalo peniaze 
na opravy ciest. Nestalo sa tak. 
Mestské zastupiteľstvo v utorok 
večer neschválilo predaj pozem-
kov pod najdrahším dopravným 
projektom v histórii Slovenska 

– pod bratislavským obchvatom.  
Z 39 zúčastnených poslancov za-
hlasovalo za predaj iba 16. Podľa 
hovorkyne hlavného mesta Iva-
ny Skokanovej bolo rozhodnutie 
mestských poslancov prekvapu-
júce. 

„Materiál sme pripravovali aj 
v spolupráci s mestskými čas-
ťami, ktorých sa to týka, navy-
še sme mali súhlasné písomné 
stanoviská od Ružinova a Podu-

najských Biskupíc.“ Viacerým 
poslancom sa nepáčilo, že ma-
li rozhodovať o predaji pozem-
kov, ktoré síce vlastní mesto, no 
v správe ich majú mestské čas-
ti. Jedným z nich bol nezávislý 
poslanec Ján Mrva. Ten argumen-
tuje, že o predaji môžu rozhodnúť 
len miestne úrady. A to s povole-
ním primátora. Iní poslanci však 
pripomínajú, že takýto postup je 
bežný. Napríklad tento rok v aprí-

li sa rovnakým spôsobom predali 
pozemky v správe Ružinova. 

Hádky poslancov však môžu 
mesto obrať o peniaze. Ak by sa 
totiž pozemky predali bez prob-
lémov, Bratislava dostane ako bo-
nus 20 percent z kúpnej ceny. 
Mesto by tak namiesto 6,8 mi-
lióna dostalo 8,2 milióna eur. Pe-
niaze navyše sa pritom plánova-
li použiť na opravy ciest, povedal 
poslanec Martin Chren z klubu 

Bratislava. Hlasovanie zastupi-
teľstva však samotnú výstavbu 
obchvatu zastaviť nemôže. „Ak 
sa nedohodnú na predaji, Národ-
ná diaľničná spoločnosť pozem-
ky vyvlastní,“ povedal generálny 
riaditeľ Výskumného ústavu do-
pravného Ľubomír Palčák. Brati-
slavský obchvat však musí počí-
tať s tým, že výstavba sa posunie. 

Pokračovanie na strane 3 

Nikola Richterová ©hn

nikola.richterova@mafraslovakia.sk 

Bratislava odmietla predať 
pozemky, zdrží to obchvat
DOPRAVA l Mesto malo zahlasovaním za predaj pozemkov získať peniaze navyše. Poslanci ho o ne hlasovaním zrejme obrali. 

Najúspešnejšie 
slovenské firmy 
v rebríčku Deloitte CE 
Top 500

8. Volkswagen Slovakia, tržby 
7 227,5 milióna eur

17. Kia Motors Slovakia, tržby 
5 073,4 milióna eur

32. Slovnaft, tržby 3 558 
miliónov eur

43. Samsung Electronics 
Slovakia, tržby 2 770,7 mil. eur

56. PSA Peugeot Citroën 
Slovakia, tržby 2 447,1 mil. eur 

PRÁVO A JUSTÍCIA    15 a 16

Návod, 
ako ju 
vyplniť

Koniec starých slúchadiel. Je tu nový iPhone 7
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Viac na strane 11

1,76
miliardy eur je plánovaná cena 
bratislavského obchvatu D4 
a rýchlostnej cesty R7.

Dôležité je, aby 

slovenské 

spoločnosti 

dokázali byť voči 

zahraničným 

partnerom 

seriózne. 

Ľubomír Drahovský, 
maloobchodný analytik 



Slovensko  SPRAVODAJSTVO  3HOSPODÁRSKE NOVINY

ŠTVRTOK  8. SEPTEMBRA 2016

S TÝMITO SPOLOČNOSŤAMI JE OBCHODOVANIE BEZPEČNÉ!

Členstvo v REGISTRI SOLVENTNÝCH FIRIEM je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s 
existujúcimi, ako aj potenciálnymi klientmi. Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, 
dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

www.certifikatyfiriem.sk

Kto môže certifikát získať? spoločnosť, ktorá nemá žiadne registrované dlhy
spoločnosť, ktorá nie je v insolvenčnom riadení, konkurze alebo likvidácii spoločnosť, ktorá nemá záväzky viac ako 30 dní po dobe splatnosti

OVERTE SI AJ VY, ČI SPĹŇATE PODMIENKY CERTIFIKÁCIE

Chcete sa dozvedieť viac? Kontaktujte nás. 
Email: bisnode@bisnode.sk Tel.: 18 185 (bezplatná linka)

Ak Vaša spoločnosť spĺňa podmienky pre získanie 
certifikátu, môžete byť oslovení našim call centrom.

A & GAVE, s.r.o.
Adriana Michalíková - KVETINÁRSTVO
Alena Vaneková Darčeky - Kvety
A-Lingua s.r.o.
AMIKO STEEL s.r.o.
Anna Fazekasová
AROSE s. r. o.
Assay cosmetics, s.r.o.
AVIR, s.r.o.
B - SERVIS s.r.o.
CEMMAC a.s.
Detský domov Mlynky - Biele vody
DIVERSSO s.r.o.
EKOSYSTÉM M, s.r.o.
ELEKTROREPAR s.r.o.
Emília Miklianová
Eva Kašíková
Factor Finance s.r.o.
František Bokroš FERMOT
GAUDEAMUS, s.r.o.
HOLTI SLOVAKIA, s.r.o.
HR Software s. r. o.

iBross, s.r.o.
Ing. Anton Zvarík - PLYN AZ - PI
Ing. Dagmar Vázalová s. r. o.
Ing. Daniela Lesayová ALFA-NUM
Ing. Dušan Hančarik
Ing. Eva Tunegová - SEO
Ing. Robert Fekete - WEIDNER SLOVAKIA
Ján Dzurišin - Pneu-autoservis
Ján Guliarik
Ján Valkó - FLIPP
Jana Kováčiková APETIT
Jaroslav Kupči - PRESSO-KATKA
Jozef Fučík GASTRO-MIX
Jozef Hlavatý
Jozef Kováčik - JK BRAŠNÁRSTVO
Jozef Mitrik - STIHL
Július Cyprich J.C. - AUTO
Július Hrdý HDV copia
Karol Domik - žeriavnicke a stavebné práce
KNAPEC KOVOVÝROBA s.r.o.
KOVO - HALLA, s.r.o.
Ladislav Vasiľ - SHR
LesHunt s.r.o.
LH Projekt - SK, s.r.o.
Ľubomír Bleho
Lugus s. r. o.

Marián Dimmel - ELEKTROPROJEKT
Mário Trizna - HARDO
Maroš Pacalaj - LES PORTAL
Mgr. Elena Hudecová - LEKÁREŇ 
AMBRA
MIDORIING, s.r.o.
Michal Horný TAXI CITY
Milan Korgo MK-MONT
Miroslav Kolenčík
Miroslav Orság - MMO
MM COSMETICS s.r.o.
MMspol Stavby s.r.o.
MUDr. Ivan Vojtek, s.r.o.
OK Klima, s.r.o.
Oliver Štefaniga
ONE Look s.r.o.
Pavol Jančo - ŤAŽBA DREVA
Pavol Kúdela - Mäsiarstvo
Pavol Tóth - zubná technika
Pavol Ziman - ZiNispol
Peter Filo - FIDES
PHARM - ARKÁDIA, spol. s r.o.
Poľnohospodárske družstvo Radošovce
Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Radoslav Dusa PNEUSERVIS
Radoslav Surán - F.M.R.

Rastislav Potúček
RMC Tel s.r.o.
Rudolf Remeš
SEROD s.r.o.
SPŠ elektrotechnická Prešov
STAROMEŠŤAN, s.r.o.
STAVEX - J, s. r. o.
Štefan Dikácz - D a K
Štefan Horník - VUKAP
V.M. Land s. r. o.
VILBO s.r.o.
Viliam Sýkora - MADAS
VIP Limo Services s.r.o.
VKPS, s.r.o.
Vladimír Reizner INT.-V.M.P REI
Základná škola Mateja Lechkého, 
Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
Zdeněk Blažek DAZZ
Zsolt Czuczor - Denix
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Mestskí poslanci predaj neschvá-
lili aj napriek tomu, že takmer 
všetci považujú výstavbu obchva-
tu za nevyhnutnú. Ani poslanec 
Bratislavského klubu Ondrej Do-
stál nevie o nikom, kto by bol 
z poslancov proti. Podľa zástupcu 
generálneho riaditeľa Výskumné-
ho ústavu dopravného v Žiline 
Pavla Kajánka však utorňajšie roz-
hodnutie rozhodlo najmä o kom-
plikácii prác. „Výkup pozemkov je 
jednou zo základných podmienok 
a činnosti komplexnej projektovej 
prípravy, bez ktorej nie je možné 
úspešne zrealizovať žiadne infra-
štruktúrne dielo,“ zdôraznil.

Nesrovnal bude vysvetľovať
Kvôli hroziacemu odkladu výstav-
by obchvatu dnes urýchlene zare-
agovalo aj ministerstvo dopravy. 
„Národná diaľničná spoločnosť 
dostala pokyn, aby pokračovala 
v príprave vyvlastnenia,“ informo-
val tlačový odbor rezortu. Okrem 
toho sa má ešte tento týždeň 
stretnúť primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal s novým ministrom 
dopravy Árpádom Érsekom. Na 
stretnutí má Nesrovnal prezento-
vať príčiny, prečo dospelo mestské 
zastupiteľstvo k negatívnemu roz-
hodnutiu. 

Ešte sa nevzdávajú
Viacerí bratislavskí poslanci však 
ukazujú, že finančný bonus pre 
hlavné mesto by sa ešte mohol dať 
zachrániť. Ako príklad ukazujú 

mestskú časť Rusovce. Obchvat sa 
bude totiž stavať aj pod mestskými 
pozemkami, ktoré mala v správe 
táto mestská časť. „Rusovce pre-
dali pozemky Národnej diaľničnej 
spoločnosti samy, nerozumiem 
prečo teraz rýchlo nedá primá-
tor súhlas na predaj aj ostatným 
mestským častiam, ktorých sa to 
týka,“ namieta mestský poslanec 
Bratislavského klubu Ján Hrčka. 

Ak by mestské časti Jarovce, 
Ružinov a Podunajské Biskupi-
ce dostali povolenie od Nesrov-
nala a samy by predali pozemky, 

mohli by ešte finančný bonus za-
chrániť. „Primátorovi mesta som 
už písala žiadosť na schválenie 
predaja pozemku. Ak by pozem-
ky predali mestské časti a o ostá-
vajúcich pozemkoch, ktoré vlast-
ní a spravuje mesto by mestské 
zastupiteľstvo hlasovalo ešte raz, 
možno by sme to mohli ešte stih-
núť do konca septembra,“ pove-
dala starostka Podunajských Bis-
kupíc Alžbeta Ožvaldová. Ak sa 
tak nestane, Národná diaľničná 
spoločnosť sa dostane k pozem-
kom vyvlastnením.

Bratislava odmietla predať...
V top školách 

boduje východ 
Bratislava – Ktoré základné 
a stredné školy sú na Slovensku 
najlepšie? Odpoveď hľadal Inšti-
tút pre ekonomické a sociálne 
reformy a zoradil ich podľa vý-
sledkov žiakov v testovaní. Me-
dzi základnými školami kraľujú 
tie z východného Slovenska. Do 
desiatky najlepších sa dostalo 
sedem z nich. Medzi stred-
nými odbornými je najlepšia 
Obchodná akadémia z Trnavy 
a najlepšie gymnázium podľa 
výsledkov študentov je v Koši-
ciach. V rebríčku základných 
škôl zohľadnil inštitút výsledky 
žiakov v Testovaní 5.   (RED)

Top slovenské školy

Najlepšie základné školy
■ Krosnianska, Košice III

■  T. J. Moussona, 
Michalovce

■  Spojená škola 
sv. Františka z Assisi, 
Bratislava – Karlova Ves

Najlepšie gymnáziá
■  Gymnázium Poštová, 

Košice I

■  Gymnázium Jura Hronca, 
Bratislava-Ružinov

■  Škola pre mimoriadne 
nadané deti, Bratislava-
Nové Mesto

Najlepšie odborné školy
■  Obchodná akadémia, 

Trnava

■  SPŠ elektrotechnická, 
Prešov

■  Obchodná akadémia 
Milana Hodžu, Trenčín

SVET PODĽA BAŠTERNÁKA ■ Nezvyčajný pohľad na záhadnú postavu slovenského biznisu 
■ Čo všetko vlastní a aký je jeho majetok
■ Reportáž o Bonaparte a ďalších nehnuteľnostiach

UŽ ZAJTRA 
V HN MAGAZÍNE

Roman Brecely (na snímke vpravo) ešte v kresle ministra dopravy podpisoval pred pár týždňami zmluvu na obchvat Bratislavy. SNÍMKA: TASR/M. SVÍTOK


