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Plus 300 percent. Chceme
dovolenkovať v zahraničí
BIZNIS

Monika Šuchová ©hn

Cestovným kanceláriám
sa tento rok darí.
Evidujú však úskalia –
āASÝÒOBJEDNVOKÒJEÒIBAÒ
PRELOÞENČCHÒZ MINULHOÒ
roka.

monika.suchova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Zdá sa, že očkovanie
nenakoplo iba našu imunitu, ale
aj našu náladu. Slováci sa vrhli na
cestovateľské zážitky. Po vlaňajšom lete na rodnej hrude sa našinci
obzerajú po exotike. „Minulý rok
klienti lietali veľmi málo. Tohto-

ročná situácia je však priaznivejšia. Záujem sa medziročne zvýšil
o viac ako 300 percent,“ povedala
pre HN PR manažérka cestovnej
agentúry Invia Andrea Řezníčková.
Istá časť ľudí si však iba prekladá dovolenku z minulého roka. To
teda znamená, že sa celý nárast neodzrkadlí aj na tržbách spoločností. S tým je spojený aj ďalší zádrh –
nie všetci si chceli zájazd presunúť.

Takým klientom budú musieť firmy poslať späť peniaze. Podľa údajov Slovenskej asociácie cestovných
kancelárií a cestovných agentúr to
pred začiatkom sezóny vyzeralo
tak, že budú musieť vrátiť približne 65 miliónov eur, a to 150 tisíckam ľudí.
Termín, keď bude možné zasielať žiadosti o návrat financií, sa pritom blíži. Zákon stanovuje dátum

31. august. Niektorí hráči sú však
optimistickí a nevidia dôvod na paniku. „Väčšina klientov už svoj zájazd vyčerpala alebo tak v najbližšom období urobí. Predpokladáme
teda, že pôjde o minimálny počet
tých, ktorí zvolia túto cestu. Číselne by malo ísť o sumu maximálne 200-tisíc eur,“ hovorí David Gavaľa, konateľ cestovnej kancelárie
DAKA. Všetci sa zhodujú – sprá-

vanie Slovákov sa zmenilo. Už sú
napríklad opatrnejší pri objednávaní. Výber s mesačným predstihom sa takmer nevyskytuje. Stačí
im rozhodnúť sa týždeň či dva vopred. A do istej miery aj zanevreli na vlastnú krajinu. Do popredia
sa vrátili stálice, akými sú Chorvátsko, Grécko či Turecko.
Viac na strane 9, Slováci...

Olympijský
oheň včera
zhasol
Tokio – Včera sa ukončili olympijské hry 2020. Najúspešnejšou výpravou sú Spojené štáty americké.
Reprezentanti USA tretíkrát za sebou vyhrali medailovú bilanciu v ich
letnom vydaní. Spolu vybojovali 113
cenných kovov. Na druhom mieste
skončili Číňania s bilanciou 38-3218, hoci ešte pred záverečným
dňom Hier viedli pred Američanmi
o dve zlaté medaily. Basketbalistky,
volejbalistky a dráhová cyklistka sa
postarali v nedeľu o tri zlaté pre
USA, Čína nezískala žiadne. Tretie
miesto obsadili Japonci s historicky
najlepšou bilanciou. Slovensko na
týchto Hrách získalo jednu zlatú,
dve strieborné a jednu bronzovú
medailu.
(RED)

SNÍMKY: REUTERS
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Stavbári sú zatlačení do kúta. Pre drahé
materiály odmietajú zákazky za milióny

Krásna Hôrka zostáva
bez záujemcu o obnovu

Bratislava – Predstavte si, že ste
vlani podpísali so stavbárom
zmluvu na veľkú prerábku domu.
Tento rok sa mal do toho pustiť,
no namiesto toho vám poslal list,
v ktorom vám oznamuje, že musí zrušiť vašu zákazku. Aj keď
musí za to zaplatiť pokutu. Je to
aktuálna realita v stavebníctve.

Obrovský dopyt spojený s nedostatkom surovín vystrelil ceny
materiálov na nevídané úrovne.
Preto musia profesionáli pristúpiť
k extrémnym riešeniam. „Plánovaný rozpočet z minulého roka
sa s dnešnými cenami nedá porovnávať. Buď bude investor súhlasiť so zvyšovaním investície,

alebo budeme nútení odstúpiť od
zmluvy,“ konštatuje majiteľ firmy, ktorého meno máme v redakcii. Niektorí odmietajú nacenené
ponuky z vlaňajška a prichádzajú
tak o milióny eur. Vstupy im totiž
zdraželi o desiatky aj stovky percent. „Spýtajte sa ma radšej, čo
nestúplo, bude to kratšie. Železo,

Cena

Predplatné

cena 1,09 EUR /
predplatné 0,952 EUR

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

oceľ, drevo na krov, OSB dosky,
cement a tak ďalej. Teraz pracujeme na dome, ktorý bude pre
rast cien materiálov zhruba o 30
percent drahší,“ uviedol majiteľ
spoločnosti, ktorého meno máme
tiež v redakcii.
(RT )
Viac na strane 12, Pre drahý...

Bratislava – Samé plané sľuby.
Obyvatelia Krásnohorského Podhradia už radšej ani nedúfajú
v obnovu pýchy regiónu – Krásnej Hôrky. Kultúrna pamiatka
zostáva aj vyše deväť rokov od
ničivého požiaru zatvorená,
a to napriek rečiam politikov
všetkých vlád. Nie je pritom vylúčené, že ani naposledy ohlá-

sený termín jej sprístupnenia sa
nepodarí dodržať. Slovenské národné múzeum ako správca hradu musí nanovo vypísať verejné
obstarávanie na dodávateľa prác.
Do súťaže v hodnote vyše 880-tisíc eur sa totiž neprihlásil žiadny záujemca.
(JAS)
Viac na strane 10, Obnova...
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Európska energetická
burza v Lipsku

Kurzový lístok ECB
č. 151
6. 8. 2021

Názov

posledná
ročné ročné
cena v EUR nárast max. min.

DE Phel Base D
DE Phel Peak D
F1BY JAN7/d

5,63
-11,46
0,00

Štát

Kód

Stred

USA

USD

1,1807

Japonsko

JPY

129,64

Bulharsko

BGN

1,9558

Česká republika

CZK

25,413

Dánsko

DKK

7,4371

Kotácia kovov AVK

V. Británia

GBP

0,84840

vyplývajúca z cien LME
a ďalších súvisiacich nákladov

Maďarsko

HUF

352,72

Poľsko

PLN

4,5563

Rumunsko

RON

4,9160

Švédsko

SEK

10,1683

Švajčiarsko

CHF

1,0724

Island

ISK

147,80

Nórsko

NOK

10,4230

Chorvátsko

HRK

7,4978

Rusko

RUB

86,4194

Turecko

TRY

10,1385

Austrália

AUD

1,5968

Brazília

BRL

6,1594

Kanada

CAD

1,4763

Čína

CNY

7,6379

Hongkong

HKD

9,1827

Indonézia

IDR

16 934,12

Izrael

ILS

3,7967

India

INR

87,4993

0,00 633828
0,00 340625
0,00
0

0,43
0,07
0

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

Meď:
Hliník:

8 281,4
2 347,1

/t
/t

Lehota platnosti: od 2. 8. 2021 do 6. 8. 2020

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
1 762,69
24,33
980,00
2 627,34

Jedn.
TR OZ
TR OZ
TR OZ
TR OZ

LME
Settlement Ponuka Dopyt Jedn.
9446 9542,51
0 USD/mT
2297,6
0
0 USD/mT
2569,75
0 2604 USD/mT
2228
0
0 USD/mT
19194,75
0
0 USD/mT
35750
0
0 USD/mT
2974,75
0
0 USD/mT

Strategické
Názov
Antimón 99,65 %

OTC

Cena
10500/10900

Jedn.
USD/mT

Južná Kórea

KRW

1 349,15

1,3/1,6

USD/lbs

Mexiko

MXN

23,5178

Bizmut 99,99 %

3,73/3,98

USD/lbs

Malajzia

MYR

4,9814

Kadmium 99,99 %

1,29/1,35

USD/lbs

Nový Zéland

NZD

1,6737

Kadmium 99,95 %

1,26/1,33

USD/lbs

Filipíny

PHP

59,644

USD/lbs

Singapur

SGD

1,5952

Thajsko

THB

39,359

JAR

ZAR

17,0983

Arzén 99,00 %

Fe Chrome, Hi Carbon

1,25/1,3

Kobalt - katódy 99,80 %

20/20,7

USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 %

–

USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 %

21,2/24,95

USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 %

327/350

USD/Kg

Germánium kov

1180/1225

USD/Kg

Germánium - dioxid

800/900

USD/Kg

Indium ing. 99,97 %

195/210

USD/Kg

Kurzový lístok ČNB
č. 151 (vybrané meny) 6. 8. 2021

Magnézium 99,90 %

3500/3600

USD/mT

Štát

Množstvo

Kód

Ferromangán

1320/1440

USD/mT

Austrália

1

AUD

Mangán elect.

3500/3750

USD/mT

Bulharsko

1

BGN

12,991

–

USD/flsk

EMÚ

1

EUR

25,410

1

HRK

3,387

100

JPY

19,600

Ortuť
Molyb Fe65 West

42/43,5

Molyb Fe60 China
Ruthénium
Selén 99,5 % PWD

USD/Kg

Chorvátsko

–

USD/Kg

746/750

USD/Oz

Japonsko

USD/lbs

Kanada

9,03/9,95

Silicon Fe 75 Russian

1400/1550

USD/mT

Silicon Metal Lumps

2200/2450

USD/mT

Maďarsko

Stred
15,912

1

CAD

17,215

100

HUF

7,204
5,577

82/85

USD/lbs

Poľsko

1

PLN

Titanium Sponge 99.6

8/8

USD/Kg

Rumunsko

1

RON

5,169

Ferrotitán 70 % Západ

6,5/6,8

USD/Kg

Rusko

100

RUB

29,404

36/37

USD/Kg

Tantal

Tungsten Ferro
Vanadium Fe 80 (T2)

39/41,8

USD/Kg

9/9,3

USD/lbs

Vanadium Pentox
Wolframite

–

USD/MTU

Eurodepozity
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

Švajčiarsko

1

CHF

23,690

USA

1

USD

21,520

Veľká Británia

1

GBP

29,951

6. 8. 2021 Hodnoty k 17:45 CET

1 deň

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

-0,60 -0,40
0,01 0,26
-0,06 0,24
-0,23 0,02
-0,76 -0,38
-0,20 0,01

-0,59 -0,39
0,05 0,25
-0,01 0,19
-0,27 0,23
-0,80 -0,50
-0,19 -0,04

-0,60 -0,38
0,07 0,27
-0,01 0,19
-0,25 0,05
-0,80 -0,50
-0,17 -0,02

-0,60 -0,38
0,10 0,30
0,09 0,25
-0,24 0,26
-0,80 -0,50
-0,17 -0,02

-0,60 -0,38
0,13 0,33
0,03 0,23
-0,17 0,33
-0,80 -0,50
-0,17 -0,02

Základné úrokové miery depozitov na trhoch
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD
TIBOR JPY

1 mesiac

2 mesiace

3 mesiace

6 mesiacov

0,05475
-0,561
0,0785
-0,07217

0,06338
–
0,1063
-0,04767

0,06988
-0,541
0,1284
-0,09867

0,09188
-0,524
0,1494
-0,06417

1 rok
-0,60 -0,38
0,16 0,36
0,06 0,26
-0,20 0,10
-0,73 -0,58
-0,17 -0,02

6. 8. 2021
9 mesiacov
–
–
–
–

1 rok
0,21
-0,501
0,2374
0,05367

HOSPODÁRSKE NOVINY
PONDELOK 9. AUGUSTA 2021

Obnova Krásnej Hôrky
neprivábila záujemcov
KULTÚRNE
PAMIATKY
Slovenské národné
múzeum vyèlenilo
na zákazku vyše
880-tisíc eur. Verejné
obstarávanie musí
VYPSAÝÒNANOVO
Jana Šimičková

©hn

jana.simickova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Pýtať sa obyvateľov
Krásnohorského Podhradia na ich
pýchu, ktorou je od 14. storočia
hrad týčiaci sa nad obcou, už nemá význam. Dávno prestali rukami zalamovať, nehovoriac o posielaní nahnevaných odkazov
kompetentným. Už toľkí, medzi
nimi štyria ministri kultúry, im
sľubovali, že obnova jednej z našich najznámejších národných
kultúrnych pamiatok je ich prioritou, a stále nič.
Hrad Krásna Hôrka zostáva
aj vyše deväť rokov od ničivého požiaru pre verejnosť zatvorený. Nie je pritom vylúčené, že
ani naposledy sľubovaný termín
jeho sprístupnenia sa nepodarí
dodržať. Situáciu totiž skompli-

kovala ďalšia nečakaná udalosť.
Slovenské národné múzeum ako
správca hradu musí nanovo vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa prác, od realizácie ktorých závisia ďalšie etapy rekonštrukcie zhorenej pamiatky. Do
súťaže v predpokladanej hodnote vyše 880-tisíc eur s DPH, ktorú
zverejnilo začiatkom júna, sa neprihlásil žiadny záujemca.
Ničivý požiar a sľuby
Dátum 10. marec 2012 sa nezmazateľne vryl do pamäti obyvateľov obce Krásnohorské Podhradie
v okrese Rožňava. A nielen ich.
Požiar, ktorý v priebehu niekoľkých minút zachvátil jeden z našich najkrajších hradov, dodnes
máta mnohých slovenských, ale
i zahraničných milovníkov histórie. Pohľad na ničivé plamene
doslova trhal srdce. Oheň vznikol
v podhradí, pričom o jeho bleskové šírenie sa postarali suché krovy a tráva, ktorými bol obrastený
hradný kopec.
Predstavitelia vtedajšej vlády
už pár hodín po nešťastnej udalosti sľubovali, že sústredia všetky možné sily a prostriedky, aby
bola pamiatka verejnosti k dispozícii čo najrýchlejšie. Optimistické predpovede pritom zneli, že by
to mohlo byť do konca roka 2012.
Píše sa rok 2021 a brána, ktorou

do areálu historického objektu
v minulosti vstupovali aj členovia takých významných rodov,
ako boli Mariášiovci, Bebekovci
či Andrášiovci, je stále zamknutá.
Žiadna ponuka
A nejaký čas to tak určite ešte zostane. Hoci vedenie ministerstva
kultúry pri príležitosti deviateho
výročia od vypuknutia požiaru
predstavilo konkrétne plány na
rekonštrukciu opevneného sídla,
podľa ktorých sa malo verejnosti
sprístupniť na jeseň 2023, nie je
vylúčené, že termín sa bude opäť
posúvať. Dôvodom je neúspešné
výberové konanie na dodávateľa
prác k obnove hradu.
Generálny riaditeľ Slovenského
národného múzea Branislav Panis pre HN potvrdil, že do vypísanej súťaže nebola doručená ani
jedna ponuka, preto musela byť
zrušená. „Verejné obstarávanie
v tom istom rozsahu bude opätovne vyhlásené v priebehu najbližších dní. Nasledujúci postup,
ako aj začiatok prác budú závisieť
od jeho výsledku,“ uviedol Branislav Panis s tým, že predpokladané obdobie realizácie renovácie je 15 mesiacov.
Jej cenu vyčíslili na spomínaných viac ako 880-tisíc eur. Zákazka bola rozdelená na dve
časti. Jedna, v hodnote približ-

ne 700-tisíc eur, sa týkala prác
na samotnom hrade. Išlo najmä
o čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie piateho nádvoria, sanáciu vlhkých
konštrukcií kaplnky a odstraňovanie cementového škárovania
a omietok z hradieb. Druhú časť
tvorili práce v podhradí, v rámci
ktorých sa majú odstrániť stavby
a objekty nachádzajúce sa pod
sídlom. Uchádzači o zákazku sa
mali prihlásiť do 12. júla
Ďalšia fáza
Skutočnosť, že tak nikto neurobil, môže mať vplyv na ďalšiu fázu celkovej obnovy, s prípravou
ktorej múzeum finišuje. „Kompletizujeme podklady k verejného obstarávaniu zákazky na realizáciu stavby s názvom: Obnova
hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu. Toto obstarávanie by sme
chceli vyhlásiť do konca septembra,“ priblížil Panis.
Podľa jeho slov bude súčasťou
podkladov päť rôznych povolení, v ktorých už prebiehajú konania. „Vydanie stavebných povolení predpokladáme tiež najneskôr
do konca septembra,“ spresnil.
Predpokladaná realizácia prác,
ktorých začiatok závisí od obstarávania, je 36 mesiacov od ich začiatku.

Veštec z Omahy
si udržuje
formu v biznise.
Zisk mu rastie
Omaha – Konglomerát Berkshire
Hathaway amerického miliardára
Warrena Buffetta v druhom štvrťroku
zvýšil prevádzkový zisk medziročne
o 21 percent na 6,69 miliardy dolárov. Rad podnikov, ktoré konglomerát
vlastní, sa totiž zotavil z útlmu spôsobeného krízou. Skupina Berkshire
Hathaway ovláda desiatky dcérskych
spoločností, ktoré podnikajú v rôznych
odvetviach. Vlastní takisto významné
podiely v rade známych spoločností,
napríklad v najväčšom svetovom výrobcovi nealkoholických nápojov Coca-Cola. Buffett patrí medzi najbohatších ľudí sveta a vďaka svojim úspešným investíciám si vyslúžil prezývku
(ČTK)
Veštec z Omahy.

SNÍMKA: REUTERS

INZERCIA

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV
SPOLOČNOSTI KT INVEST a. s.
So sídlom Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 470/S.
( ďalej len „Spoločnosť“)
Predstavenstvo spoločnosti zvoláva Riadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti
( ďalej len „VZ“ ):
– Miesto konania VZ: sídlo spoločnosti, Vieska 267, Ladomerská Vieska
– Dátum a čas konania VZ: 10. September 2021 o 10:00 hod.
– Rozhodujúci deň pre uplatnenie práv akcionára: 06. September 2021
Program VZ:
1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov VZ
3. Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2020 spolu so správou audítora, správou
Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
4. Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2021
5. Voľba členov predstavenstva
6. Voľba členov dozornej rady
7. Návrhy uznesení
8. Záver
Prezentácia akcionárov sa uskutoční od 9:00 do 9:45 hod. Akcionár sa pri prezentácii preukáže
preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace,
a splnomocnenec s úradne overeným splnomocnením.
Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy na rokovanie VZ podľa
§ 184a zákona 513/1991 a tiež regulované informácie podľa zákona 429/2002 Z. z. sú
zverejnené na internetovej stránke www.ktinvest.sk a sú bezplatne prístupné v písomnej
forme v sídle spoločnosti.
Chalmovská Ľubomíra – predseda predstavenstva a. s.
MS204890/01

HANSAINVEST Hanseatische Kategória Mena Aktuálna Predajná Nákupná
Investment-GmbH
fondu
cena
cena
cena
podielu podielu podielu
C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)

UCITS

EUR

131,262

137,825

131,262

C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)

UCITS

EUR

136,489

143,313

136,489

Čistá
hodnota
majetku
vo fonde
16,575
47,148
MS203038/16

FINANCIE

GEOPOLITIKA

V júli sa udialo najviac
osobných bankrotov

Šéf Hizballáhu nechce
eskaláciu s Izraelom

Bratislava – Počet osobných bankrotov postupne narastá. V júli
zbankrotovalo 859 občanov Slovenska, čo je najviac v tomto roku, a zároveň sa počet bankrotov
zvýšil už štvrtý mesiac za sebou.
Vyplýva to z analýzy správcu
úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau.
V tomto roku zatiaľ zbankrotovalo 3 945 dlžníkov. V medziročnom porovnaní s júlom minulého roka, keď zbankrotovalo 829
ľudí, ide o nárast o 3,62 percenta.
V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júni
zbankrotovalo 821 dlžníkov, ich
v siedmom mesiaci toho roka bolo o 4,63 percenta viac. „Ak veriteľ do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára preukáže,
že dlžník nemal poctivý zámer,
súd, ktorý o oddlžení rozhodol,
ho môže zrušiť. V júli sme zaznamenali zrušenie oddlženia trom
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bolo v júni postihnutých
bankrotom.
dlžníkom,“ spresnila hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.
V júli súdy vyhlásili 856 konkurzov a traja dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového
množstva osobných bankrotov
v júli 2021 ich bolo 73 vyhlásených na majetok fyzických osôb
– podnikateľov – a 786 na majetok nepodnikateľov. Zároveň súdy zrušili 585 konkurzov. Z nich
bolo 523 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 62 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.
(TASR)

Jeruzalem – Generálny tajomník libanonského šiitského hnutia Hizballáh, Hasan Nasralláh,
vyhlásil, že jeho organizácia
sa nesnaží o eskaláciu s izraelským štátom, ale bude reagovať
na akékoľvek izraelské nálety na
juh Libanonu. „Chceli by sme
nášmu izraelskému nepriateľovi
povedať, že akýkoľvek letecký
útok na Libanon sa určite stretne s reakciou – primeraným,
proporcionálnym spôsobom,“
povedal Hasan Nasralláh v sobotu minulého týždňa v televíznom prejave „na oslavu víťazstva“, ktoré Hizballáh dosiahol
v druhej libanonskej vojne proti
Izraelu v roku 2006.
Nasralláhov prejav bol naplánovaný ešte pred tým, ako sa
začiatkom tohto týždňa vystupňovalo napätie medzi Izraelom
a Hizballáhom v oblasti ležiacej pozdĺž libanonských hraníc.
Izrael v piatok prostredníctvom

hovorcu svojej armády Amnona
Šeflera deklaroval, že si neželá
vojnu s Libanonom, no je pripravený na „eskaláciu“ na spoločných hraniciach.
Šefler to uviedol v reakcii na
piatkové raketové ostreľovanie
prihraničných oblastí Izraela,
ku ktorému sa prihlásilo hnutie
Hizballáh. Hovorca tiež vyjadril presvedčenie, že totálnu vojnu nechce ani militantné hnutie
Hizballáh.
Denník The Times of Israel
v nedeľu pripomenul, že Izrael v stredu neskoro v noci podnikol nálety na ciele v južnom
Libanone, ktorými reagoval na
raketovú paľbu palestínskych
skupín z tejto oblasti smerom
na izraelské územie. Nasledujúci deň Hizballáh odpálil rakety do otvorených oblastí na severe Izraela. Izrael reagoval niekoľkými kolami delostreleckých
útokov.
( TASR)

