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ŠKOLSTVO

Osemročné gymnáziá majú prijímať 
žiakov nad limity bez verejných peňazí
Bratislava – Koľko detí môže štu-
dovať na osemročnom gymnáziu? 
Určí to štát. To však neznamená 
definitívne stop pre ďalších uchá-
dzačov – ak bude škola chcieť 
vzdelávať deti nad limit, môže to 
urobiť. Ale zaplatí si to zo svojho. 
Návrh novely školského zákona 
z dielne poslancov koaličnej SNS 
chce podľa nových pravidiel ur-

čovať počty žiakov prvého roční-
ka osemročných gymnázií už od 
budúceho roka. 

Novinku odôvodňujú poslan-
ci akútnou potrebou riešiť počty 
žiakov osemročných gymnázií na 
základe transparentných kritérií. 
Cieľom je podľa dôvodovej správy 
„zamedziť neodôvodneným roz-
dielom v počtoch žiakov v rámci 

regiónov, ktorých jednotlivé gym-
náziá majú možnosť prijať bez 
ohľadu na kvalitu poskytovanej 
výchovy a vzdelávania“. Kým ško-
ly vo väčšine slovenských krajov 
diskusiu o kvótach vnímajú pozi-
tívne, Bratislavčania sa búria. 

Problémom je vysoký záujem-
žiakov  o gymnáziá aj norma-
tívny systém financovania pod-

ľa počtu žiakov. „Bratislava nemá 
ani len možnosť čerpať eurofon-
dy, školy sa nám rozpadávajú 
zvonku i vo vnútri,“ uviedla pre 
HN riaditeľka jedného z brati-
slavských gymnázií, ktorej meno 
máme v redakcii, ale odmietla ho 
zverejniť.  (LUC)

Viac na strane 3, Boj...

TELCO BIZNIS

V USA vznikne nový 
operátor za 150 miliárd 
Bratislava – V Amerike sa schy-
ľuje k megaobchodu telekomu-
nikačných gigantov. Sily chcú 
spojiť tretí a štvrtý operátor na 
tamojšom trhu. Po fúzii T-Mobi-
lu a Sprintu si nová spoločnosť 
plánuje ponechať meno i šéfa 
T-Mobilu. Podľa Financial Times 
sa hodnota novej firmy bude po-
byhovať na úrovni 146 miliárd 
amerických dolárov. O spojení sa 

hovorilo od roku 2015, no Sprint 
viackrát od obchodu odstúpil. Fir-
ma pritom už zopár rokov bojuje 
s problémami, ktoré minulý rok 
vyústili do 2,2 miliardovej straty. 
„Ak by sa s T-Mobilom nespojili, 
mohli by zaznamenať ďalší po-
kles zisku,“ ozrejmil Boris Tom-
čiak, analytik Finlord.  (MP) 

Viac na strane 9, V Amerike...

Prvý máj 
prináša nové 
pravidlá
Bratislava – „Budem sa snažiť, aby 
počet ľudí robiacich za minimálnu 
mzdu každoročne klesal,“ vyhlásil 
v utorok premiér Peter Pellegrini pri 
príležitosti prvomájových osláv slo-
venských a českých odborárov v Žili-
ne. Tí majú výhrady k výškam miezd 
v porovnaní s inými krajinami. Odbo-
rári tiež v súčasnosti vedú diskusiu 
o „zastropovaní“ veku odchodu do 
dôchodku. Ak sa nájde zhoda, téma 
by sa mohla podľa premiéra otvoriť 
ešte v tomto volebnom období. A to 
cez ústavný zákon. Pellegrini zároveň 
pripomenul ďalšie legislatívne zmeny 
platné od mája. Patria k nim nové 
príplatky za prácu cez sviatky, v noci 
a cez víkend či zverejňovanie základ-
nej mzdy pri profesijných inzerátoch.  

Viac na strane 4, Do platnosti... 

Štát preškolí až 20-tisíc 
Slovákov. Za 30 miliónov 

Bratislava – „Nie sú ľudia.“ Veta, 
ktorá na Slovensku pomaly začína 
nahrádzať pozdrav podnikateľov či 
HR manažérov. A čoraz vypuklejší 
problém s ľudskými zdrojmi na-
prieč krajinou ešte zhorší príchod 
štvrtej automobilky Jaguar Land 
Rover do Nitry. Štát sa rozhodol 

zasiahnuť: v súvislosti s investíciou 
britskej značky rozbieha megapro-
jekt, ktorý nepomer na trhu práce 
otočí. Do rekvalifikácie tisícok ne-
zamestnaných naleje balík peňa-
zí. Hovorkyňa Ústredia práce Jana 
Lukáčová pre HN potvrdila, že má 
ísť o takmer 31 miliónov eur.

„Prevychovať“ chce vláda 20-ti-
síc uchádzačov o prácu. Jeden no-
vý odborník na autá teda bude stáť 
1 500 eur. „Ústredie práce, sociál-

nych vecí a rodiny pripravilo pro-
jekt s názvom Pripravený na prá-
cu. Je plánovaný do 31. marca 2021 
s celkovými predpokladanými ná-
kladmi 30 919 480 eur,“ konkreti-
zuje Lukáčová. Rezort práce pre-
to vlani v decembri začal obstará-
vanie, v ktorom hľadal školiteľov. 
Úradníci hodnotu kontraktu od-
hadli na 28,5 milióna eur. V tendri 
súťažili dve konzorciá dodávateľov 
Newport Group – Deutsch-Slowa-

kische Akademien a Swot Levice 
v spolupráci s Anfemata zo Sve-
derníka. 

„Projekt zrealizuje konzorcium 
Deutsch-Slowakische Akademien, 
čo je dcérska spoločnosť nemec-
kého koncernu EBG Magdeburg, 
a Newport Group v spolupráci 
s Duálnou akadémiou zriadenou 
Volkswagenom, Siemensom, Ma-
tadorom a Bratislavským samo-
správnym krajom,“ hovorí predse-

da Predstavenstva Newport Group 
Andrej Hutta. Deutsch-Slowaki-
sche Akademien z Brezna patrí do 
portfólia nemeckej neziskovej or-
ganizácie Europäische Bildungs-
werk für Beruf und Gesellschaft, 
ktorá v Nemecku prevádzkuje 36 
škôl a vzdelávacích centier. Jej pre-
dĺžená ruka na Slovensku sa anga-
žuje v súkromnom vzdelávaní. 

Pokračovanie na strane 10 

ZISTENIE HN 
Vláda rozbieha 
megaprojekt, ktorý 
má vyriešiť problém 
nedostatku 
kvalifikovaných ľudí.

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

ZMENY V NÁJME PÔDY
ZMLUVY  VLASTNÍCI  NÁJOMCOVIA
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 Dokončenie zo strany 1

Newport Group ponúka akre-
ditované vzdelávacie programy 
pre priemysel i kurzy pre rozvoj 
osobných kompetencií. Firma 
sa opiera o skúsenosti zahranič-
ných vzdelávacích inštitúcií – 
nemeckého BiBB Bundesinstitut 
für Berufsbildung, rakúskeho 
BBRZ Berufliches Bildungs- und 
Rehabilitationszentrum a brit-
ského EEF The manufacturerś  
organisation. Huttom spomínané 
organizácie sú členmi viacerých 
slovenských i medzinárodných 
asociácií, združení či zväzov. 

Dve fázy
Ústredie práce so slovensko-ne-
meckým zoskupením podpísalo 
kontrakt znejúci na vyše 27,6 mi-
lióna eur. Počas štyroch rokov 
sa tak každoročne cez odborné 
kurzy premelie zhruba päťtisíc 
ľudí. Vzdelávací megaprojekt sa 
pritom skladá z dvoch častí. Pr-
vou etapou, takzvaným inklu-
zívnym vzdelávaním, postupne 
prejde všetkých 20-tisíc zarade-
ných uchádzačov o prácu. Tí po 
skončení rekvalifikačného kur-

zu absolvujú záverečnú skúšku. 
V prípade úspechu dostanú do 
ruky oficiálny doklad – osvedče-
nie o absolvovaní vzdelávacieho 
programu. „Úspešní absolventi 
prvej fázy projektu budú pripra-
vení na pracovnú pozíciu operá-
tor výroby. Najúspešnejším z nich 
bude odporúčané ďalšie odborné 
vzdelávanie v rámci druhej fázy 
projektu s cieľom získania špe-
cializácie,“ spresňuje Lukáčová. 
Najschopnejší absolventi získajú 
vzdelanie a zručnosti pre kon-
krétne povolanie – napríklad 
mechatronik, nástrojár, elektro-
technik automatizačnej techniky 
a iné. V súťažných podmienkach 
multimiliónového tendra pritom 
štát definoval celkovo 14 konkrét-
nych profesií pre firmy z nitrian-
skeho strategického parku a jeho 
okolia. 

Firmy hľadajú tisíce 
zamestnancov
Zástupca víťazného vzdeláva-
cieho konzorcia za najdôleži-
tejšie z nich považuje operátora 
výroby, pracovníka v logistike, 
mechatronika a profesie spojené 
s automatizáciou vo výrobe. „Pre 
každú profesiu máme vypraco-

vaný vzdelávací sylabus, ktorý 
vychádza z nemeckej metodiky. 
Preto je samozrejmé, že súčas-
ťou kurzov je aj prax na strojoch 
a technológiách, ktoré sú dnes 
používané v strojárskom a au-
tomobilovom priemysle,“ tvrdí 
Hutta. 

Vzdelávanie tisícov nezamest-
naných sa pritom rozbehne po ce-
lom Slovensku. „Všetci tak budú 
mať rovnakú šancu zvýšiť si svoju 

kvalifikáciu bez ohľadu na miesto 
ich bydliska. Niektoré technolo-
gicky najnáročnejšie kurzy budú 
realizované v Nitrianskom kraji,“ 
dodáva šéf spoločnosti Newport 
Group. Uchádzačov o zamestna-
nie, ktorí prejdú vzdelávacím me-
gaprojektom, môže následne do 
práce prijať ktorýkoľvek zo za-
mestnávateľov. 

Druhá vláda Roberta Fica pri 
lákaní jednej z najväčších európ-
skych investícií za posledné ro-
ky automobilke Jaguar Land Ro-
ver sľúbila maximálnu povole-
nú pomoc zhruba 125 miliónov 
eur. K investičnej pomoci násled-
ne prilepila množstvo ďalších vý-
hod v podobe nepriamych dotá-
cií. Značka prémiových auto-
mobilov sa zaviazala pri Nitre 
preinvestovať okolo 1,4 miliar-
dy eur a do roku 2020 zamest-
nať takmer tritisíc ľudí. Prvé au-
tá z výrobných liniek jej nového 
slovenského závodu majú zísť už 
koncom tohto roku. V nadväz-
nosti na investíciu Jaguaru pri-
chádzajú na Slovensko desiatky 
ďalších subdodávateľov. Ich in-
vestičné projekty za stovky mi-
liónov eur sľubujú tisíce nových 
pracovných miest.

Štát preškolí...

Emitent KT INVEST, a. s.
Priemyselná ul.267/23, 965 01 Ladomerská Vieska

IČO: 36 026 620

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č.: 470/S, v súlade 
s § 34 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že 
Ročná fi nančná správa o hospodárení emitenta za rok 20176 bude zverejnená na internetovej stránke 
www.ktinvest.sk od 2.5.2018. Ide o regulované informácie.

HN15677

Ministerstvo zdravotníctva SR v rámci realizácie koncepcie 
oddlžovania zdravotníckych zariadení informuje veriteľov 

nemocníc, ktoré podpísali s MZ SR Mandátnu zmluvu, že všetky 
informácie k oddlžovaniu je možné nájsť na webovej stránke 

MZ SR http://health.gov.sk/?oddlzovane-zz

HN15675

HB REAVIS Finance SK III s.r.o.
so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 560, zapísaná 
v  obchodnom registri Okresného súdu v  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 105962/B, v  súlade s  §34 zákona č. 492/2002 Z. z. v  platnom znení 
oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2017 je zverejnená na webovom 
sídle: http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII.

HN15676

HB REAVIS Finance SK II s.r.o.
so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 241 454, zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 84048/B, v súlade s §34 zákona č. 492/2002 Z. z. v platnom znení 
oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2017 je zverejnená na webovom 
sídle: http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskII.

HN15676

HN15679
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EKONOMIKA

Trump predĺžil výnimku 
z platenia ciel do konca mája
Praha – Americký prezident Do-
nald Trump predĺžil dočasnú vý-
nimku z platenia ciel na dovoz 
hliníka a ocele pre Európsku úniu 
a ďalšie krajiny do 1. júna. Infor-
máciu oznámil Biely dom. EÚ 
by mala byť z týchto ciel vybratá 
trvalo a úplne, uviedla Európska 
komisia v reakcii na oznámenie. 
Rovnaký postoj ako Únia zastáva 
aj Nemecko.

Rokovania o trvalej výnimke bu-
dú naďalej pokračovať s EÚ, Kana-
dou a Mexikom. Kanada a Mexiko 
teraz rokujú s USA o novej podobe 
Severoamerickej dohody o voľnom 
obchode (NAFTA). S Argentínou, 
Austráliou a Brazíliou sa už USA 
dohodli a do mesiaca majú byť do-
tiahnuté podrobnosti. 

Južná Kórea sa dohodla na trva-
lom oslobodení od ciel na oceľ. In-
formovala o tom agentúra AP. 

Južná Kórea je oslobodená od 
ciel, pretože sa dohodla na kvótach 
v rámci rokovaní o aktualizácii 
vzájomnej obchodnej dohody. Kó-
rea súhlasila, že zníži svoje do-
dávky ocele do USA oproti  minu-
loročnej úrovni  o zhruba 30 per-

cent. Clá na hliník stále platia aj 
pre Kóreu.

Európska komisia trvá na 
výnimke
Únia, Kanada a Mexiko trvajú na 
tom, že neprijmú kvóty, aby získa-
li trvalé výnimky z ciel. „Európska 
únia dáva trvalo najavo ochotu 
diskutovať o aktuálnych otázkach 
vzájomného prístupu na trh, ale 
dala tiež najavo, že ako dlhodobý 
partner a priateľ Spojených štátov 
nebude vyjednávať pod tlakom 
hrozieb. „Každý budúci transatlan-
tický pracovný program musí byť 
vyvážený a vzájomne výhodný,“ 
upozornila vo vyhlásení Európska 
komisia. Komisia vzala rozhod-

nutie USA „na vedomie“ s tým, že 
krok len predlžuje neistotu na trhu. 

Nemecko po predĺžení výnimky 
uviedlo, že očakáva trvalé riešenie 
colnej otázky. Úrad kancelárky An-
gely Merkelovej povedal, že Berlín 
sa teraz ako člen EÚ zapojí do dis-
kusie o tom, ako v rokovaní pokra-
čovať. „Transatlantické ekonomic-
ké vzťahy majú obrovský význam 
pre obe strany. Ani EÚ a ani USA 
tak nemôžu mať záujem na vyhro-
covaní svojich obchodných vzťa-
hov,“ uviedla kancelárka s tým, že, 
naopak, obe strany z prehĺbenia 
obchodnej spolupráce budú ťažiť. 
Európska komisia tiež pripomenu-
la, že Európa nie je zdrojom nad-
mernej kapacity v produkcii ocele 
a hliníka. 

EÚ hrozí odvetou
Z Európy sa každoročne vyvezie 
do USA oceľ za 6,4 miliardy eur. 
Únia pohrozila, že ak na ňu USA 
zavedú clá, zavedie odvetné clá na 
americký tovar od kozmetiky po 
motocykle, ktorého ročná hodnota 
dovozu do Únie dosahuje 2,8 mi-
liardy eur.  iDNES.cz, (ČTK)

Česi podporia 
testovacie 
centrum BMW
Praha, Mníchov – Česká vláda 
chce podporiť veľkú investíciu 
nemeckej automobilky BMW 
na západe krajiny sumou 18,75 
milióna eur. Vláda schválila me-
morandum o spolupráci s BMW, 
ktoré by malo umožniť tento 
investičný stimul. Automobilka 
chce v západných Čechách pri 
Sokolove postaviť testovacie cen-
trum za 250 miliónov eur. Jeho 
súčasťou má byť 100 kilometrov 
testovacích tratí a rôzne zaria-
denia na ploche 525 hektárov. 
Podľa aktuálneho plánu by sa 
malo dostať do prevádzky v po-
slednom kvartáli 2022.  (TASR)

6,4
MILIARDY EUR

je suma, v hodnote ktorej 
sa každoročne vyvezie oceľ 

z Európy do USA.

Doplnenie 
V článku s názvom „Sabol ku-
puje veľkého distribútora palív“, 
ktorý HN uverejnili dňa 27. 4. 
2018, bolo zverejnené tvrdenie: 
„Spišiaka pritom v minulosti po-
lícia podozrievala z účasti v kau-
ze známej ako Olejári.“ Pomeno-
vanie Spišiak odkazuje na Jozefa 
Faba, ktorý pochádza zo Spišskej 
Novej Vsi a s ktorého menom po-
lícia kauzu Olejárov spája.

MALOOBCHOD

Subway zatvorí viac 
prevádzok, ako otvorí
Bratislava – Fastfoodová sieť 
Subway plánuje uzavrieť stovky 
predajní v USA. Môže za to zní-
žený počet zákazníkov. Reťazec 
v tomto roku zatvorí za oceá-
nom až 500 predajní z celkového 
počtu 44-tisíc. Ešte minulý rok 
pritom uzavrel viac ako osem 
stoviek reštaurácii. 

Prichádzajú zmeny 
Skresanie prevádzok prinesie 
firme aj jeden negatívny rekord. 
Po prvýkrát v histórii spoločnos-
ti totiž počet uzavretých predaj-
ní v USA v jednom roku pre-
siahne počet tých otvorených. 
Subway navyše plánuje uzatvá-
rať predajne aj dočasne, kvôli 
revitalizačnému plánu, ktorý 
bude očakávať od majiteľov in-
vestíciu do priestorov. Všetky 
pobočky Subwayu sú prevádz-
kované formou franchisingu, 
a nie vo vlastníctve spoločnosti. 
Plány na obnovu predajní zahr-
ňujú pridanie samoobslužných 
kioskov, pohodlnejšie sedenie, 
modernejší priestor a lepšiu Wi-
Fi. Reťazec chce taktiež zaviesť 
vernostný program, ktorý by im 
mal zabezpečiť viac zákazníkov 
a nižšie ceny. Spoločnosť sa vy-
jadrila, že je pre nich momen-
tálne prvoradé obnoviť podniky, 
rozšíriť ich mimo USA a vzrásť 
na trhu. 

V globálnom meradle sa však 
nič nedeje. Subway bude otvá-
rať tak ako doteraz, firma oča-
káva, že na celom svete pribud-

ne až tisíc jej pobočiek vrátane 
Mexika, Veľkej Británie, Číny 
a Indie. 

V problémoch 
Nie je to tak dávno, čo sve-
tom prebehla správa o tom, že 
Subway je v problémoch. Tým 
sa javia najmä zákazníci, ktorí 
čoraz viac vyhľadávajú zdravšie 
a čerstvejšie potraviny. A prida-
li sa aj samotní franšizanti. Tí 
protestovali najmä kvôli kvalite 
svojich výrobkov a propagácii 
firmy. 

Subway však stále patrí k naj-
väčšiemu fastfoodovemu reťaz-
cu, pričom prevyšuje aj McDo-
nald či Starbucks. Na Sloven-
sku sa momentálne nachádza 
jeho 18 pobočiek. Najnovšiu bu-
de reťazec otvárať v bratislav-
skom obchodnom centre Polus. 
Spoločnosť doteraz otvorila 
44-tisíc predajní na celom svete 
– viac než akýkoľvek iný predaj-
ca.   Barbora Demová

Úspešní absolventi 
prvej fázy projektu 
budú pripravení 

na pracovnú 
pozíciu operátor 

výroby. 

Jana Lukáčová, 

hovorkyňa Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny

Na snímke generálny riaditeľ automobilky Jaguar Land Rover Ralf Dieter Speth (vľavo) a expredseda vlády Robert Fico pri odhalení základného kameňa závodu v Nitre 
v septembri 2016. SNÍMKA: TASR/H. MIŠOVIČ

Subway má u nás aktuálne 18 pobočiek. SNÍMKA: DREAMSTIME

Zdroj: statista.com

Vývoj počtu reštaurácii 
reťazca vo svete (v tisícoch)

2011 2017
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