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Inšpirovali sme zvyšok
sveta. A my klesáme

Vyriešte si dlhy po príbuzných
Čo s nesplatenými úvermi či splátkami, kedy môžete takéto
dedičstvo odmietnuť. Príloha Osobné financie, DNES V HN
Cena 0,70 EUR * *

Slováci zmietli reformu odvodov
Lenka Buchláková, tur

Dnes píše Robert Fico, predseda Smeru-SD

lenka.buchlakova@ecopress.sk
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Jednu z najväčších vládnych zmien väčšina ľudí nechce. Koalícia dôvody na ústupky nevidí.
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SaS platí
za volebné
podvody
inulý týždeň ma
prekvapilo, že na
akt kladenia vencov na Slavíne neprišiel
predseda Národnej rady Sulík, hoci to bolo súčasťou
programu predsedu hornej
komory ruskej dumy Mironova. Dôvodom jeho neúčasti bola „mimoriadne“
dôležitá tlačová konferencia
SaS, na ktorej oznámili, že
už nebudú zvyšovať dane.
Ak opomeniem, že ide
o prejav neúcty k ruskému
partnerovi a dôležitej udalosti pre Ruskú federáciu,
musíme sa zamyslieť,
v čom bola tlačová konferencia taká dôležitá. Nuž
v tom, že v čase jej konania
už SaS držala v ruke ostatný prieskum dôveryhodnosti politických strán
a v ňom nedopadla najlepšie.
VIAC NA STRANE 8

Viceprezident hokejového
zväzu Ján Filc vysvetľuje
pre HN pád nášho hokeja

Bratislava – Reforma daní a odvodov má vážneho odporcu – ľudí.
Nepáči sa im najmä, že do štátnej
kasy si budú musieť priplatiť dohodári, ale aj lepšie zarábajúci živnostníci.
Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu HN, ktorý pre nás vypracovala agentúra Focus. Na pripravované opatrenia ministerstva financií Ivana Mikloša totiž respondenti
reagovali väčšinou záporne. Podľa
hovorcu rezortu Martina Jaroša sa
však už ustupovať nebude. „Ministerstvo financií práve finalizuje vý-

* kladne odpovedalo necelých
30 % respondentov
Zdroj: Focus

sledky verejnej diskusie k odvodovej reforme. Prihliada pritom na to,
aby vo výslednej podobe nespôsobila rozvrat verejných financií. Od
každého návrhu teda očakáva kon-

štruktívny prístup a naznačenie
riešenia, ako by sa mali kryť rozpočtové dôsledky“.
Podľa politického analytika Jozefa Baránka na tom koalícia body

stratí. Jedinou výnimkou môže byť,
paradoxne, Miklošova materská
strana SDKÚ-DS, ktorú však podľa
analytika ťahá popularita premiérky Ivety Radičovej.

„Keby však boli teraz voľby,
Smer-SD by už mohol vládnuť sám.
Pravicový volič sa od koalície odkláňa. Lebo on ich volil s tým, že
nebudú dane zvyšovať, ale naopak,
znižovať,“ upozorňuje Baránek.
Odmietavý postoj ľudí k najväčším zmenám daní a odvodov za
posledné desaťročia však veľmi nepresvedčil ani poslancov. Koalícia si
stojí za svojím.
„Ak by sme všetko robili ako
chcú ľudia, tak by tu nikto neplatil
žiadne dane. Mali by sme síce raj
na zemi, len neviem, kto by to potom zaplatil,“ konštatoval líder
Obyčajných ľudí Igor Matovič.
VIAC NA STRANE 3, Téma HN

Demitra sa rozlúčil. A s ním, bohužiaľ, aj celé Slovensko
Bratislava – Mala to byť dôstojná
rozlúčka nášho tímu s domácim
publikom. Napokon sa však
posledný zápas Slovenska na
tohtoročnom svetovom šampionáte
v Bratislave a Košiciach, ktorý sme
vyhrali 4:1 s Dánskom, stal
veľkolepou rozlúčkou s kapitánom
Pavlom Demitrom (vpravo, na
snímke s Richardom Zedníkom).
Ten včera definitívne uzavrel svoju
kariéru v reprezentácii, pričom mu
aplaudovalo vypredané hľadisko.
Demitra však neskrýval
rozčarovanie nad výsledkom
Slovenska, ktoré obsadilo konečné
10. miesto. „Kritiku si zaslúžime
všetci, nehrali sme to, čo sme mali.“
Napriek obrovskému sklamaniu
však definitívny koniec kariéry
v národnom tíme ohlásil už len
Ľubomír Višňovský.

udalosti

slovensko

Rozhodne Dzurinda
Peter Paluda si na kreslo šéfa
NBÚ musí počkať, SDKÚ-DS sa
naň pýta poslancov. STRANA 2

Snímka: TASR/P. Neubauer

ekonomika

Mikloš siaha na
sporiteľne
Minister financií chce ušetriť
zbytočné výdavky sporiteľom aj
štátu.
STRANA 5

MS v HOKEJI v HN
Spravodajstvo reportáže
rozhovory analýzy

Diaľnica sa
oneskorí
Národná diaľničná spoločnosť
zruší tender na výstavbu úseku
pri Levoči.
STRANA 6

firmy & financie

Klobúky nosia
Slovákom prácu
Nemecká spoločnosť Mayser
presúva na východ Slovenska
výrobu.
STRANA 13

Toshiba má jadro
Slávna japonská firma zarába
na novom biznise, atómovej
energetike.
STRANA 15

predplatné hn

☎ 02 48 238 238,
www.hnpredplatne.sk
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Zákaz zisku. Akcionári Dôvery žiadajú doma rovnakú sumu ako v Haagu.

Penta má v rukáve ešte tromf
Bratislava – Štát nemá vôbec dobojované ani po zastavení arbitrážneho sporu s akcionármi poisťovne
Dôvera. Vlastníci poisťovne, finančná skupina Penta, sa totiž snažia
vysúdiť rovnakú sumu, akú žiadali na medzinárodnom tribunále v
Haagu, aj na našom súde. Ide o 750
miliónov eur.

Súd to už rieši
Prípadom sa od januára 2010 zaoberá prvý okresný bratislavský
súd. Hovorca súdu Pavol Adamčiak
potvrdil, že pojednávanie sa uskutoční 17. októbra. Z konania pred
slovenským súdom má rezort fi-

1

USD

1,440
–0,010

750

ťovní a sporný zákon z čias Ficovej
vlády, ktorý zakazoval tvorbu zisku, prikázal vláde zmeniť.

Právnička sume neverí

Právnička Jana Martinková, ktorá
sa arbitrážam venuje, si myslí, že
toľko žiada vlastník
suma, ktorú môže Penta vysúdiť u
Dôvery na slovenskom
nás, je diametrálne nižšia. „Odsúde ako odškodné za
škodnenie môže byť maximálne 50
zákaz zisku
miliónov eur.“ Vyplýva to podľa nej
z toho, že slovenské súdy nebudú
spor riešiť z hľadiska medzištátnej
nancií podľa našich zistení dokon- zmluvy Slovenska a Holandska,
ca väčšie obavy ako z arbitráže. Tie ktorá nadštandardne ochraňuje zavychádzajú z toho, že náš Ústavný hraničné investície.
(luk, mr)
súd sa už priklonil na stranu poisSTRANA 4, Pente...

miliónov eur

1

CZK

24,176
+0,083

1

PLN

3,938
–0,013

Slovensko sa stráca z máp
turistov, recept má Liptov
Bratislava – Slovensko turisti obchádzajú, aj preto začali v regiónoch konať. Na Liptove sa spojilo
24 obcí a firiem a začali ponúkať
turistom spoločné služby.
„Vytvorili sme klaster Liptov.
Cez neho robíme spoločnú marketingovú kampaň doma aj v zahraničí a turistom ponúkame zľavy aj do výšky 50 percent,“ vysvetľuje Ján Gemzický, výkonný
riaditeľ Klastra Liptov. Výsledok
nenechal na seba dlho čakať a len
v Demänovskej Doline zaznamenali vlani nárast ubytovania o vyše tretinu.
Práve spájanie regiónov má byť
cestou, ako oživiť náš turistický

DOW 12 646,120
JONES +0,058 %

ruch. „Napríklad v Čechách je to
bežné. Regióny sa nespoliehajú
len na štát a investujú na sebaprezentáciu,“ hovorí Jozef Orgonáš, generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR.
Zatiaľ čo my prešľapujeme na
mieste, naši susedia sú pre okolitý svet čoraz atraktívnejší. Kým
vlani nás navštívilo 1,3 milióna zahraničných turistov, v Čechách ich
bolo o päť a v Maďarsku dokonca
o deväť miliónov viac.
Zlepšeniu má tento rok pomôcť
lepšie počasie, ale aj hokejový
šampionát. Štát čaká 1,7 milióna
zahraničných turistov.
(tv)
STRANA 13, Turisti...

ROPA
BRENT

111,850
+2,492 %

