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Oprava kľúčovej stavby
mešká. Pre zdražovanie
INFRAŠTRUKTÚRA
Na Kysuciach
„zaškrípala“ oprava
mosta na hlavnom
ÝAHUÒNAÒ0OéSKOÒ3Ò
ZAÒTČMÒRASTCEÒCENYÒ
MATERILOV ÒKTORÒÝAÞIAÒ
AJÒINÒPROJEKTY

©hn

Tomáš Garai
tomas.garai@mafraslovakia.sk

Bratislava – Desiatky tisícok áut,
z toho veľká časť kamiónov, prejdú denne po hlavnej tepne do
Poľska či na severovýchod Českej republiky. Teda cez Kysucké
Nové Mesto. A tieto vozidlá musia využiť most klenúci sa ponad
Vadičovský potok. Naoko drobná

regionálna stavba má teda kľúčo- Mikuláš, odmietol začať práce.
vý dopravný, až medzinárodný Ako dôvod uviedol situáciu na
význam.
Ukrajine.
Firma mala za zákazku získať
Zlý stav mosta
707-tisíc eur, ale cenu požadovaProblémom je jej kondícia. Do očí la pre drahšie materiály či energie
bijú obrovské pukliny a vytŕča- zvýšiť. Investor, Slovenská sprájúce hrdzavé kusy kovovej kon- va ciest, so zdražením nesúhlasí.
štrukcie. Oprava sa pritom mala Pre HN to potvrdil šéf Cestných
realizovať už pred desaťročím. stavieb Vladimír Ondriš. „Žiaľ,
A odkladá sa opäť. Víťaz kon- v stavebníctve takto plošne reakurzu, Cestné stavby Liptovský gujú všetci verejní obstarávatelia.

teľa sme vyzvali, aby dielo zrealizoval za cenu, ktorú ponúkol
vo verejnej súťaži, a pokračoval
v prácach podľa platnej zmluvy,“
tvrdí hovorca štátnej organizácie
Martin Guzi. Ako ďalej potvrdil,
Nie sú jediní
firiem, ktoré avizujú problémy
Slovenská správa ciest argumen- pre dražejúce materiály a roztuje, že spoločnosť zvýšenie ce- pad subdodávateľských reťazcov
nových nárokov nešpecifikovala. v dôsledku vojny, je viacero.
„Keďže zmluva o dielo bola podpísaná v nedávnom čase, zhotovi- Viac na strane 5, Most...

Značné zvýšenie nastalo prvýkrát
v súvislosti s pandémiou a aj vtedy reagovali rovnako. Situácia
v sektore je veľmi vážna a riešenia neprichádzajú,“ dodáva.

FT: Slováci
tiež pošlú
ruble
Bratislava – Rakúska energetická
skupina OMV, ktorá je jedným z najväčších dovozcov ruského plynu, sa
chystá v banke Gazprombank vo
Švajčiarsku otvoriť si účty v rubľoch.
S odkazom na informované zdroje to
napísal denník Financial Times. Rakúsky podnik tak vyhovie požiadavkám Kremľa. Medzi štyrmi krajinami,
ktoré si plánujú otvoriť rubľový účet,
spomínajú FT aj Slovensko. „Distribútori plynu v Nemecku, Rakúsku,
Maďarsku a na Slovensku plánujú
podľa ľudí znalých príprav otvoriť
rubľové účty v Gazprombanke.“ Premiér Eduard Heger sa opakovane vyjadril, že Slovensko zaplatí Rusom za
plyn aj napriek ich požiadavke v eurách.
(RED)

FOTO: REUTERS
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VZDELÁVANIE

Tok peňazí do našej fabriky VW mocnie.
Skloňuje sa nový Touareg aj mini e-autá

Škola pre päťročných sa
po novom komplikuje

Bratislava – „Rozhodli sme sa
pre zvýšenie kapacít v Bratislave,“ oznámil šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess ešte v novembri 2020. Automobilka si tak
namiesto výstavby novej továrne
vybrala rozšírenie existujúcich.
Pre nás vyčlenila miliardu eur,
z nej necelú polovicu na prípra-

vu výroby Škody Superb a Volkswagenu Passat. Ešte v roku 2020
preinvestovala 50 miliónov, vlani
dvojnásobne viac a tento rok sa
má tok ešte zvýšiť. Vrchol dosiahne v rokoch 2023 až 2024. „V tejto
súvislosti padli rozhodnutia o pridelení ďalších projektov,“ približuje šéf bratislavského závodu

Oliver Grünberg. Aj keď detaily
neprezradil, otázny je napríklad
osud nových malých elektromobilov. Tie by sa mohli vyrábať
v zahraničí, no aj u nás. Ďalšou
možnosťou je segment SUV. „Podľa môjho názoru môžeme na sto
percent počítať s novou generáciou Touaregov,“ hovorí Vašo Li-

Cena

Predplatné

cena 1,39 EUR /
predplatné 1,032 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

pavský z portálu Topspeed.sk. To
podporujú aj vlaňajšie výsledky,
keď tržby fabriky dosiahli vyše
9,5 miliardy eur a zisk 264 miliónov. SUV modely sa podieľali na
309-tisíc vyrobených autách až 70
percentami.
(RT )
Viac na strane 9, VW...

Bratislava – Šesť rokov. To je vek,
v ktorom sa z väčšiny detí stávajú
školáci. Existujú však výnimky,
niektorí do tried nastúpia o rok
neskôr. A je tu aj skupina detí
s rodičmi, ktorí by ich radi v lavici videli už v piatich rokoch.
Nadaným sa rodičia každoročne
snažia vybaviť výnimku. Tento
rok im proces trochu skompliko-

vala nová legislatíva. Stanovila
novú podmienku: ak chcú prihlásiť dieťa do školy skôr, musia
predtým absolvovať ročné predprimárne vzdelávanie. Podľa psychológa Viktora Križa sa výnimka každoročne týka desiatok detí,
ktoré sú nadané.
(DVO)
Viac na strane 4, Nadané...
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Drevo je drahé, stále
však menej ako plyn
ENERGETIKA
Predajcovia kotlov
hlásia zvýšený záujem
Slovákov. Zároveò
s tým však stúpa cena
produktov fungujúcich
na drevo èi biomasu.
Martin Marko

©hn

martin.marko@mafraslovakia.sk

Bratislava – Príprava na zimu
a zima. Takto vtipne hovoria
o ročných obdobiach ľudia v podhorských oblastiach. Aktuálne
sa zdá, že danému režimu sa
prispôsobili ľudia na viacerých
miestach krajiny. Ešte sa ani neprestalo kúriť a už sa chystajú
na ďalšiu zimu. Príde nákladiak
a zloží fúru bučiny. Kto chce pekne uložené drevo na paletách, zaplatí aktuálne aj 80 eur za kubík.
Surovinu treba uložiť na teplé
a suché miesto. A sušiť, aby cez
leto podiel vody v produkte klesol
aspoň na 20 percent.
Ak takúto komoditu vhodíme
do kotla s 95-percentnou účinnosťou, podľa prepočtov HN nás
vyjde jedna megawatthodina

energie na približne 30 eur. Aj
keď prácne, lacnejšie ako plyn.
Ten vyjde aj so stálymi poplatkami na približne 50 eur za megawatthodinu. V tejto cene však
nie je ešte zohľadnená vojna na
V súčasnosti
Ukrajine. Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií varozaznamenávame
val, že od januára budúceho rozvýšený dopyt
ka hrozí až 60-percentné zdraženie plynu a 40-percentný nárast
po tepelných
cien tepla. Druhý údaj môže začerpadlách.
ujímať bytovky, prvý zase rodinné domy. Ak príbytok na vidieku
minie za rok na kúrenie a ohrev
Oľga Gluštíková,
vody 15 megawatthodín, plyn ho
hovorkyňa Vaillant Group
Slovakia
tento rok môže vyjsť na 750 eur
a na budúci hrozí nárast platieb
až na 1 200 eur. Pri využití dreva je pri aktuálnych cenách tejto suroviny celoročný výdavok čerstvo zrezané kusy a snažia sa
450 eur.
ich čo najskôr dať sušiť. To však
pri ceste za lacnejšou energiou
Záujem narástol
nie sú jediné prekážky. PredajRodinné domy majú okrem mož- covia kotlov na drevo a biomasu,
nosti robiť úsporné opatrenia na ale aj ďalších technológií hlásia
výber viac. Môžu si zvoliť spôsob, tiež zvýšený záujem zákazníkov
akým si zaistia tepelný komfort. a tiež dlhšie čakacie lehoty. HN
A aktuálne sa ešte viac začínajú oslovili viacerých zástupcov biorientovať práve na drevo. HN znisu. Tí potvrdili, že trh zažíva
už informovali, že v závislosti dynamické zmeny.
„V súčasnosti zaznamenávame
od predajcu palivové drevo zdraželo asi o tretinu. Vysoký dopyt zvýšený dopyt po tepelných černavyše spôsobil, že suchá su- padlách,“ tvrdí hovorkyňa Vailrovina je na mnohých miestach lant Group Slovakia Oľga Gluštívypredaná. Preto ľudia kupujú aj ková. Na otázku, o koľko aktivita

Európska energetická
burza v Lipsku

Kurzový lístok ECB
č. 82
28. 4. 2022

Názov

posledná
ročné ročné
cena v EUR nárast max. min.

DE Phel Base D
DE Phel Peak D

228,02
226,88

-0,93
0,12

487,57 39,62
471,65 22,37

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh,
pri povolenke len v EUR

Kotácia kovov
vyplývajúca z cien LME, Cu Cathode
Premium a Al Ingot Premium

stúpla, neodpovedali. Podobne to
vidia v Závadke nad Hronom, kde
sídli firma Bioekoterm. „Prvotný
záujem sme zaznamenali už mesiac pred vypuknutím konfliktu.
Po invázii sa dopyt zvýšil,“ odkazuje majiteľ firmy Peter Vojtko.

Regionálne rozdiely
Situácia však nie je všade rovnaká. Napríklad v Košickom Podhradí konateľ firmy Ekokotle.
sk Ľubomír Hošták pre HN prezradil, že idú stále na rovnakej
úrovni. Čiastočne s ním súhlasí
aj Centrum Biomasy. „Ale dopyt
ešte len príde. Ľudia si neuvedomujú, čo ich čaká,“ myslí si
spolumajiteľ spoločnosti Robert
Babulic.
Predajcovia hlásia, že aj v dôsledku nárastu cien železa boli
nútení zvýšiť ceny ich produktov.
„Áno, cena sa zvýšila v dôsledku
nárastu cien vstupného materiálu,“ konštatuje Bohucký. Zdražovalo sa od 30 až po 100 percent.
„To sa nedá porovnať s minulým
rokom. Cena stúpla dvakrát toľko, hlavne kvôli železu, ktoré je
drahé,“ odkazuje Babulic. Cenovky prepisovali aj ďalší. „Oproti
minulému roku sme zdraželi o 30
percent,“ hlási Hošták. Aj napriek
skokom v cenách sa však oplatí
kúriť drevom.

Bundestag
schválil ťažké
zbrane pre
Ukrajinu

Meď:
Hliník:

9 601,9 €/t
3 526,5 €/t

Lehota platnosti: od 25. 4. 2022 do 29. 4. 2022

Kovy
Drahé
Názov
Zlato
Striebro
Platina
Paládium
Základné
Názov
Meď GRADE „A“
Olovo 99,97 %
Hliník 99,70 %
Hliník - zliatina
Nikel 99,80 %
Cín 99,85 %
Zinok 99,995 %

LME

USD
Fixing PM
1 884,17
22,96
919,69
2 248,53

Jedn.
TR OZ
TR OZ
TR OZ
TR OZ

LME
Settlement Ponuka Dopyt Jedn.
9866,5 9747,5 9759 USD/mT
2278,41 2256 2265,5 USD/mT
3080,7 3036,5 3046,5 USD/mT
2550 2170 2172,5 USD/mT
33281 33273,5 33274 USD/mT
40485
0 40574 USD/mT
4278 4208,5 4222 USD/mT

Strategické
OTC
Názov
Cena
Antimón 99,65 %
14150/14500
Arzén 99,00 %
1,4/1,7
Bizmut 99,99 %
3,7/4,05
Kadmium 99,99 %
1,39/1,51
Kadmium 99,95 %
1,6/1,7
Fe Chrome, Hi Carbon
1,5/1,8
Kobalt - katódy 99,80 %
37,5/39
Kobalt - katódy 99,60 %
–
Kobalt - ingot 99,30 %
21,2/24,95
Gálium - ingot 99,99 %
390/425
Germánium kov
1290/1300
Germánium - dioxid
950/990
Indium ing. 99,97 %
250/280
Magnézium 99,90 %
7300/7900
Ferromangán
1320/1440
Mangán elect.
6100/6500
Ortuť
–
Molyb Fe65 West
46/47
Molyb Fe60 China
–
Ruthénium
621/625
Selén 99,5 % PWD
9,75/10,75
Silicon Fe 75 Russian
2000/2750
Silicon Metal Lumps
3300/3700
Tantal
97/99
Titanium Sponge 99.6
9,45/13
Ferrotitán 70 % Západ
15,25/18
Tungsten Ferro
50/52
Vanadium Fe 80 (T2)
56/58
Vanadium Pentox
11/11,5
Wolframite
–

Jedn.
USD/mT
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/mT
USD/mT
USD/mT
USD/flsk
USD/Kg
USD/Kg
USD/Oz
USD/lbs
USD/mT
USD/mT
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/lbs
USD/MTU

Štát

Kód

Stred

USA
Japonsko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
V. Británia
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Švédsko
Švajčiarsko
Island
Nórsko
Chorvátsko
Rusko
Turecko
Austrália
Brazília
Kanada
Čína
Hongkong
Indonézia
Izrael
India
Južná Kórea
Mexiko
Malajzia
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Thajsko
JAR

USD
JPY
BGN
CZK
DKK
GBP
HUF
PLN
RON
SEK
CHF
ISK
NOK
HRK
RUB
TRY
AUD
BRL
CAD
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

1,0485
137,13
1,9558
24,526
7,4421
0,84350
377,06
4,6891
4,9479
10,3594
1,0216
137,80
9,8990
7,5703
15,5362
1,4814
5,2465
1,3498
6,9381
8,2267
15 222,05
3,5096
80,3670
1 337,82
21,4531
4,5741
1,6221
54,845
1,4556
36,152
16,7472
17,4846

Kurzový lístok ČNB
č. 82 (vybrané meny) 28. 4. 2022
Štát

Množstvo

Kód

Austrália

1

AUD

Bulharsko

1

BGN

12,552

EMÚ

1

EUR

24,550

1

HRK

3,245

100

JPY

18,107

Chorvátsko
Japonsko
Kanada

1

CAD

18,093

100

HUF

6,465

Poľsko

1

PLN

5,219

Rumunsko

1

RON

4,961

Rusko

1

RON

4,961

Maďarsko

Švajčiarsko

1

CHF

23,998

USA

1

USD

23,194

Veľká Británia

1

GBP

29,925

MS207453/01

OZNÁMENIE
Emitent, GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO 31 400
434, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 893/B,
v súlade s ustanoveniami zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v platnom znení
oznamuje, že Ročná ﬁnančná správa emitenta za rok 2021 je zverejnená na internetovej stránke
spoločnosti www.garﬁnholding.sk
MS207437/01

FOTO: TASR/AP
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V SKRATKE

Menlo Park – Akcie materskej
spoločnosti Facebooku Meta
Platforms vyskočili v predĺženom
obchodovaní o 18 percent. Zisk
firmy v prvom kvartáli totiž prekonal očakávania trhu. Tržby
však zaostali za prognózami. Čistý zisk za tri mesiace klesol na

7,5 miliardy dolárov z 9,5 miliardy v rovnakom období pred rokom. Tržby stúpli o 6,6 percenta
na 27,9 miliardy z 26,2 miliardy
dolárov. Počet aktívnych denných používateľov Facebooku
sa v prvom štvrťroku zvýšil
z 1,93 miliardy na 1,96 miliardy.
Počet aktívnych mesačných používateľov dosiahol 2,94 miliardy
oproti očakávaným 2,97 miliardy.
(TASR)

16,557

INZERCIA

Berlín – Poslanci nemeckého
Spolkového snemu veľkou väčšinou
hlasov schválili rezolúciu vládnych
strán a opozičných konzervatívcov
na podporu dodávok ťažkých zbraní
Ukrajine. Rezolúcia, ktorú spoločne
predložili vládni sociálni demokrati,
Zelení a liberálni slobodní demokrati s najväčším opozičným zoskupením CDU/CSU, vyzýva vládu, aby
vyzbrojovanie Ukrajiny urýchlila.
Vláda kancelára Olafa Scholza sa
dlho zdráhala poskytovať ukrajinskej armáde ťažké zbrane. Tento
týždeň však Kyjevu ponúkla samohybný protiletecký systém Gepard.
(ČTK)

Meta Platforms
prekonal
očakávania

Stred

Fínska Nokia
zvýšila tržby
Helsinki – Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia
oznámil za prvý kvartál rast tržieb a prevádzkového zisku, pričom v obidvoch ukazovateľoch
prekonal očakávania trhov. Výsledky spoločnosti podporil vysoký dopyt po jej zariadeniach
pre 5G siete, ktorý pomohol
kompenzovať problémy v logistickom reťazci a vyššie ceny
komponentov. Prevádzkový zisk
Nokie dosiahol 583 miliónov eur
oproti 551 miliónom eur v prvom
štvrťroku vlaňajška. Tržby sa
zvýšili o päť percent na 5,35 miliardy eur. V dôsledku vojny na
Ukrajine sa firma stiahla z ruského trhu a na krytie s tým spojených strát vyčlení približne 100
(TASR)
miliónov eur.

Gazprom očakáva
pokles produkcie
Moskva – Ruský plynárenský
koncern Gazprom očakáva tento
rok pokles produkcie, pričom
predpokladá, že celkový objem
ťažby dosiahne najnižšiu úroveň

za päť rokov. Zástupca generálneho riaditeľa Vitalij Markelov
uviedol, že spoločnosť tento rok
očakáva pokles ťažby približne
o štyri percentá na 494 miliárd
kubických metrov. Ak sa odhady
firmy naplnia, bude to najnižšia
produkcia od roku 2017. Rusko
zápasí s dôsledkami sankcií západných krajín, ktoré k nim pristúpili po tom, ako Rusi zaútočili
(TASR)
na Ukrajinu.

Uniper bude platiť
cez ruský účet
Berlín – Nemecká energetická
spoločnosť Uniper už nebude
platiť za ruský plyn prostredníctvom banky so sídlom v Európe, ale platby presunie na
účet ruskej banky. Spoločnosť
to uviedla pre nemecký denník
Rheinische Post. Firma je najväčším dovozcom ruského ply-

nu do Nemecka. Rusko požaduje platby za dodávky svojho plynu v rubľoch, pričom navrhlo
mechanizmus, ktorý prostredníctvom ruskej banky Gazprombank umožní prevod eur
či dolárov od odberateľov na
ruble. Poľsko a Bulharsko tento
mechanizmus odmietli využiť,
načo im Gazprom zastavil dodávky plynu.
(TASR)

Repsol zdvojnásobil
zisk
Madrid – Španielsky ropný koncern Repsol zaznamenal za prvé
tri mesiace tohto roka viac než
dvojnásobné zvýšenie čistého
zisku, pod čo sa podpísal prudký
rast cien ropy a plynu. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že od
januára do konca marca dosiahla
čistý zisk 1,39 miliardy eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka mala zisk 648 miliónov
eur. Prvý kvartál výrazne ovplyvnila invázia Ruska na Ukrajinu,
ktorá sa začala koncom februára
a okrem iného spôsobila prudké
zvýšenie cien viacerých surovín,
najmä ropy a zemného plynu.
(TASR)

MS207434/01

Emitent KT INVEST, a. s.,
Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, 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 ﬁnančná správa o hospodárení za rok 2021 bude zverejnená na internetovej
stránke www.ktinvest.sk od 29.4.2022. Ide o regulované informácie.
MS207432/01

Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO 31 320 155 ako emitent cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu Vám týmto oznamuje, že
Ročná ﬁnančná správa za rok 2021 vypracovaná v súlade s platnou
legislatívou je od 29. 4. 2022 prístupná verejnosti v sídle emitenta
a na internetovej stránke
emitenta: www.vub.sk.
MS207426/01

Emitent SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava, IČO: 34 120 076,
zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sa, vl.č. 92/T, podľa zákona
č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná
správa emitenta za rok 2021 je zverejnená na internetovej stránke
spoločnosti www.semat.sk.
MS207298/01

