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OZNAM
l SpoloŁnos� J & T Global
Finance V., s. r. o. so s�dlom
DvołÆkovo nÆbre�ie 8, 811
02 Bratislava, I¨O: 47 916
036, zap�sanÆ v Obchodnom
registri OkresnØho sœdu Brati-
slava I, odd.: Sro, vlo�ka Ł.:
100771/B oznamuje, �e
regulovanØ informÆcie v
podobe RoŁnej finanŁnej
sprÆvy emitenta za rok 2016
sœ k dispoz�cii na strÆnke
www.jtglobalfinancev.com.

XR170194

l SpoloŁnos� J & T Global Fi-
nance VI., s. r. o. so s�dlom
DvołÆkovo nÆbre�ie 8, 811
02 Bratislava, I¨O: 50 195
131, zap�sanÆ v Obchodnom
registri OkresnØho sœdu Bra-
tislava I, odd.: Sro, vlo�ka
Ł.: 109360/B oznamuje, �e
regulovanØ informÆcie v
podobe RoŁnej finanŁnej
sprÆvy emitenta za rok 2016
sœ k dispoz�cii na strÆnke
www.jtglobalfinancevi.com.

XR170195

l V�bor UrbÆrskej lesnej a pa-
sienkovej spoloŁnosti HaŁava,
okr. RimavskÆ Sobota, poz�va
svojich Łlenov na zasadnutie
valnØho zhroma�denia ULPS,
ktorØ sa uskutoŁn� d�a
27. mÆja 2017 o 13.00 h v
kultœrnom dome m. Ł. Ha-
Łava. V pr�pade, �e sa uvede-
nØho zasadnutia nem��ete
osobne zœŁastni�, prostredn�c-
tvom splnomocnenia urŁite
svojho zÆstupcu na tomto ro-
kovan�. V�bor ULPS

XR170196

l ESIN Finance s.r.o., Tatran-
skÆ 611/149, 059 52 Ve�kÆ
Lomnica, I¨O: 50 204 645,
zap�sanÆ v OR OS Pre�ov,
odd. Sro, vlo�ka Ł�slo:
32627/P, v sœlade so zÆko-
nom Ł. 429/2002 Z. z. o
burze cenn�ch papierov v
znen� neskor��ch predpisov
oznamuje, �e roŁnÆ finanŁnÆ
sprÆva za rok 2016 je
ako regulovanÆ informÆcia
zverejnenÆ na internetovej
strÆnke www.esinfinance.sk.

XR170184

l Emitent Best Hotel Proper-
ties a.s., Hod�ovo nÆm. 2,
811 06 Bratislava, I¨O: 35
740 701, zÆpis: Obchodn�
register OkresnØho sœdu Bra-
tislava I, odd.: Sa, vlo�ka Ł.:
1650/B, oznamuje, �e regu-
lovanØ informÆcie v podobe
RoŁnej finanŁnej sprÆvy
emitenta za rok 2016 budœ
k dispoz�cii na strÆnke
www.besthotelproperties.sk
najnesk�r d�a 30. 4. 2017.

XR170209
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Rozhodnutie orientovať Slo-
vensko na automobilový prie-
mysel bolo správne. Odvet-
vie ťahá ekonomiku aj platy 
v krajine. U dodávateľov áut 
sú mzdy bežne cez tisíc eur 
v hrubom a napríklad v brati-
slavskom Volkswagene je prie-
merný plat bez manažmentu 
až vyše 1 800 eur za mesiac, 
je teda takmer dvojnásobný 
oproti priemeru v celej kra-
jine.
 V tomto mesiaci sa na Slo-
vensku vyrobilo už 10 mili-
ónov osobných motorových 
vozidiel. Napriek tomu, že 
práce pribúda, ľudia hovoria, 
že treba ísť ďalej. Aktuálne sa 
v mnohých fabrikách rokuje 
o razantnejšom raste platov 
a odborári hovoria o otvore-
nej hrozbe štrajkov.
 „Rok 2017 je pre automo-
bilovú výrobu na Slovensku 
výnimočný aj tým, že v aprí-
li bolo vyrobené „jubilejné“ 
10–miliónte slovenské auto. 
Tento významný míľnik je jed-
noznačným dôkazom toho, že 
transformácia Slovenska na 
mekku automobilového prie-
myslu bola krokom správnym 
smerom, ktorý našej krajine 
prináša prosperitu,“ povedal 
prezident Zväzu automobilo-
vého priemyslu Slovenskej re-
publiky Juraj Sinay. Tri auto-
mobilové závody len v roku 

2016 vyrobili na Slovensku 
1 043 237 osobných motoro-
vých vozidiel. Už koncom roka 
2018 sa k výrobe bratislavské-
ho Volkswagenu, trnavského 
PSA Peugeotu Citroën a žilin-
skej Kie pridá aj výroba prá-
ve budovanej nitrianskej fab-
riky automobilky Jaguar Land 
Rover. Po plnom rozbehnutí 
novej fabriky sa bude na Slo-
vensku ročne vyrábať až okolo 
1,3 milióna automobilov.
 Napriek všetkému sa hroz-
ba štrajku aktuálne vznáša nad 
bratislavským Volkswagenom, 
ktorý v minulom roku dosia-
hol zisk po zdanení na úrov-
ni 145 miliónov eur. Dôvodom 
úvah o ostrom prerušení výro-
by je neochota vedenia podni-
ku, ktoré zatiaľ odmieta zvýšiť 
tarifné platy všetkých 12 300 
zamestnancov o 16 percent. 
„Je smutné, že aj v dnešných 
úspešných časoch budeme 
musieť pravdepodobne prikro-
čiť k takému nemodernému vy-
jednávaciemu nástroju, ako je 
štrajk. No žiaľ na súčasné vede-
nie žiadne iné argumenty ne-
platia,“ uviedol šéf odborov vo 
Volkswagene Slovakia Zoroslav 
Smolinský.
 Na neochotu razantnejšie-
ho zvyšovania platov naráža-
jú aj ľudia pracujúci u subdo-
dávateľov. Vyhlásenie ostrého 
štrajku aktuálne zvažujú odbo-
ry v spoločnosti Hella Slovakia 
Signal–Lighting. „Zamestnáva-
teľ nesúhlasí s naším návrhom 

na priemerné zvýšenie mzdo-
vých nákladov o deväť per-
cent. Aktuálne tak čakáme, 
ako sa vyvinú rokovania pred 
sprostredkovateľom a zároveň 
sa pripravujeme na intenzív-
nejšie nátlakové akcie, ktoré 
môžu vyvrcholiť až štrajkom,“ 
povedal šéf odborov Hella Slo-
vakia Signal–Lighting Michal 
Nirka. Podľa neho fabrika za-
meraná na výrobu svetiel do 
automobilov zamestnáva pri-
bližne 1 700 ľudí v Bánovciach 
nad Bebravou a ďalších 650 
v Trenčíne. „Vedenie podniku 
počas rokovaní argumentuje 
tým, že razantnejší rast platov 
si nemôže dovoliť, aj keď v po-
sledných rokoch sa nám stále 
zvyšujú objednávky a tiež prijí-
mame nových ľudí,“ dodal Nir-
ka. Podľa odborov je aktuálne 
priemerný hrubý plat zamest-
nanca Hella Slovakia Signal–Li-
ghting 1 037 eur v hrubom. 
 Na jednej strane podniky 
v automobilovom priemysle 
nechcú razantnejšie zvyšovať 
mzdy a na druhej sa sťažujú na 
nedostatok kvalifi kovaných za-
mestnancov. Aktuálne je mie-
ra evidovanej nezamestnanos-
ti na úrovni 8,04 percenta a do 
zamestnania by z úradov práce 
mohlo nastúpiť 219–tisíc Slová-
kov. Firmy napriek tomu majú 
problém pri zháňaní odborní-
kov a situáciu s nedostatkom 
kvalifi kovaných ľudí sa chystá 
skomplikovať aj ministerstvo 
práce, ktoré v rámci reformy 

Učiace sa Slovensko navrhu-
je menej prísne duálne vzde-
lávanie. „Snaha o liberalizáciu 
a uvoľnenie podmienok systé-
mu duálneho vzdelávania na-
vrhovaná v Učiacom sa Sloven-
sku smerom k uprednostneniu 
akejkoľvek spolupráce školy 
a podniku pri vzdelávaní v pra-
covnom prostredí pred systé-
mom duálneho vzdelávania je 
nesprávna cesta,“ upozorňu-
je však Július Hron, viceprezi-
dent ZAP SR. „Vedie k návra-
tu k stredoškolského systému, 
ktorý za posledných 20 rokov 
nevykázal žiadne dostačujúce 
úspechy a nezabezpečil uplat-
nenie absolventov na trhu prá-
ce. Naopak, jeho výsledkom 
bola viac ako 30–percentná 
miera nezamestnanosti absol-
ventov stredných odborných 
škôl,“ dodal Hron. Preto Zväz 
automobilového priemyslu žia-
da o prepracovanie reformy 
a zapojenie zamestnávateľov 
do tvorby praktického vyučo-
vania stredoškolákov.
 Napriek spomínaným ne-
dostatkom sa Slovensku darí 
udržať si pozíciu automobilo-
vej veľmoci. V krajine pod Tat-
rami sa v minulom roku na tisíc 
obyvateľov vyrobilo 192 auto-
mobilov. To je najviac na svete 
a v druhej Českej republike to 
bolo „len“ 119 vozidiel. Na tre-
ťom mieste skončilo Nemecko 
so 74 automobilmi na tisíc oby-
vateľov.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

analýza Stávka na autá 
vyšla. Platy ešte vzrastú
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