
Bratislava – Ako je na tom v sku-
točnosti Slovensko so zásobami 
plynu? „Prežijeme“ vôbec zimu? 
A koľko nás to bude stáť? To sú 
pravdepodobne tri najčastejšie 
otázky, ktoré Slovákom, ale i os-
tatným Európanom, idú hlavou 
pri vyslovení slova plyn. HN sa 

na aktuálnu situáciu pýtali pria-
mo šéfa domáceho plynárenského 
gigantu.

Z Talianska i zo severu
Riaditeľ SPP Tomáš Prokypčák 
tvrdí, že počítajú aj so scenárom 
nulových dodávok z Ruska. A na-
priek tomu bude situácia v pod-
state bezproblémová. „Ak sa po-
zrieme na všetky dodávky, ktoré 
v súčasnosti dostávame, a záso-

by, ktoré máme v podzemných 
zásobníkoch, tak som presved-
čený, že Slovensko sa cez zimné 
obdobie určite dostane,“ tvrdí. 
Objemy komodity, ktorými SPP 
disponuje, sú podľa jeho slov na 
úrovni štandardnej situácie. „Ply-
nu máme viac, ako potrebujeme,“ 
prekvapuje Prokypčák.

Už od júna k nám totiž prúdi 
plyn zo Severného mora, od ok-
tóbra sa pridá Taliansko. „Už te-

raz máme v zásobníkoch 35 te-
rawatthodín, čo je objem iden-
tický so zimnou spotrebou,“ 
konkretizuje. Kontrakty, kto-
ré majú naši plynári uzatvorené 
s neruskými dodávateľmi, sú pri-
tom cenovo porovnateľné s tými 
z Východu.

Vývoz je reálny
Riaditeľ štátneho podniku pri-
púšťa, že cennú surovinu bu-

deme dokonca vyvážať. „Máme 
jej toľko, že v prípade potreby 
vieme byť solidárni s tými, ktorí 
ju budú potrebovať.“ Na čele zo-
znamu záujemcov by sa mohlo 
ocitnúť Poľsko. A to pre logistic-
ké možnosti, ako aj predpoklad, 
že pri studenej zime budú mu-
sieť severní susedia plyn doku-
povať.

Viac na strane 4, Plynu...
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Bratislava – Pred rokom sa otvori-
lo bratislavské nákupné stredisko 
Nivy centrum. Nasťahovali sa 
doň svetové značky, medzi kto-
rými možno nájsť aj tie z portfólia 
španielskeho odevného gigantu 
Inditex – Zara, Bershka, Stradi-
varius a Pull&Bear. V pondelok 
však došlo k opačnej zmene.

Spomínané brandy odišli z ob-
chodného domu Central na Tr-
navskom mýte. Riaditeľ centra 
Marian Hornyák to pre HN po-
tvrdil a zároveň priblížil dôvody, 
prečo tak gigant spravil. „Spoloč-
nosť Inditex napĺňa svoju dlho-
dobú globálnu stratégiu, ktorej 
zmyslom je optimalizácia predaj-

nej siete značiek zo svojho port-
fólia. Po desiatich rokoch sa im 
skončil nájomný vzťah v našom 
centre, čo sa rozhodli využiť na 
zníženie počtu prevádzok v Bra-
tislave,“ povedal Hornyák.

Eseročka Inditex Slovakia, kto-
rá brandy u nás zastupuje, pritom 
zažíva hospodársky boom. Vla-

ni jej tržby medziročne vzrástli 
o 118 percent na 58 miliónov eur, 
pričom zaknihovala zisk na úrov-
ni 217-tisíc eur. Rovnako dobre sa 
má aj materská firma, ktorá práve 
oznámila výsledky za prvý pol-
rok tohto roka.  (JAN)

Viac na strane 11, Štyri...

Bratislava – Legendárny slovenský 

hokejový obranca Zdeno Chára ozná-

mil, že končí svoju kariéru v zámorí. 

„Po 25 sezónach profesionálneho 

hokeja, 1 680 zápasoch základnej 

časti NHL, 200 zápasoch play-off 

a stovkách medzinárodných zápasov 

s hrdosťou oznamujem svoje rozhod-

nutie ukončiť kariéru v NHL,“ infor-

moval Chára na svojom oficiálnom 

instagramovom účte. Svoju hokejovú 

cestu uzavrie ako hráč Bostonu 

Bruins, s ktorým podpísal symbolický 

jednodňový kontrakt. Uviedol, že 

končiť symbolicky v Bostone preňho 

veľa znamená a práve tu je veľa ľudí, 

ktorí prispeli k jeho úspechu. Chára 

hral s číslom 33 a narodil sa v roku 

1977 v Trenčíne.  (RED, TASR)
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Šéf SPP: My máme plynu 
toľko, že sa dá aj predať
ENERGETIKA
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Zara, Pull&Bear či Bershka odchádzajú 
z bratislavského nákupného strediska

Bratislava – V roku 2019 prišli 
Rakúšania s veľkým plánom. 
Cestu vlakom medzi Bratisla-
vou a Viedňou sľubovali za 40 
minút. A už konajú: mali by 
mať v priebehu troch rokov na 
svojej časti až 200-kilometrovú 
rýchlosť. Slovensko však zaostá-
va, u nás sa súpravy šuchtajú  
80-kou. Navyše príprava moder-

nizácie, ktorá by mala zabez-
pečiť aspoň 120 kilometrov za 
hodinu, je ešte len na začiatku. 
Železnice Slovenskej republiky 
zatiaľ iba zverejnili štúdiu usku-
točniteľnosti. Dokument sleduje 
šesť alternatív, pričom vyhráva 
variant za 106 miliónov eur.  (TG)

Viac na strane 9, Vlaky...

Vlaky z Viedne zrýchlia. 
Na Slovensku meškáme
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Na zahraničné weby  
je naša inšpekcia krátka

Bratislava – Ponuka oblečenia 
na internete je veľkým lákadlom. 
Záujem o tento spôsob nákupov 
z prostredia domova vzrástol naj-
mä počas covidových lockdow-
nov a ani blížiace sa vianočné 
sviatky nebudú výnimkou.

No čím ďalej, tým častejšie sa 
stretávame s rôznymi podvod-
nými ponukami, ktoré majú na-
lákať ľudí na vidinu výhodného 
nákupu. Do popredia sa čoraz 
viac tlačia falošné e-shopy, kto-
ré sa vydávajú za predajcov sve-
toznámych značiek.

Štyri týždne? Zabudnite
Presvedčila sa o tom aj čitateľka 
HN, pani Katarína, ktorej celé 
meno máme v redakcii. „Inter-
netová ponuka mi vyskočila na 
displeji mobilu začiatkom februá-
ra, blížila sa jar a ponúkali nao-
zaj šik jarnú bundu v polovičnej 
zľave. Neváhala som ani chvíľu, 
hoci išlo o môj prvý nákup cez 
internet, keďže som si predtým 
vravela, že nebudem predsa ku-
povať mačku vo vreci. Radšej 
som sa spoliehala na kamenný 
obchod,“ spomína obyvateľka 
hlavného mesta, ktorá napokon 
spravila prvý krok a tovar zo 
stránky bonky.sk si objednala.

Zaplatila kreditnou kartou 
a čakala na dodanie, ktoré malo 
trvať štyri týždne. Priznáva, že 
na internetový nákup takmer za-
budla a až po viac ako mesiaci sa 
jej dcéra pýtala, či už jej bol to-
var doručený.

Inšpekcia varuje
„Začala som spoločnosť viac ur-
govať, a keď už pomaly niekoľko 
mesiacov nereagovala, tak som 
si o nej  vygúglila informácie,“ 
priblíži a kajúcne dodáva, že to 
mala spraviť skôr. Zistila totiž, 
že nie je prvá, kto sa na jej ser-

visné slu žby sťažuje. Podobné 
prípady e viduje aj Slovenská 
obchodná inšpekcia, ktorá má 
pod patro nátom ochranu spot-
rebiteľov. „Z informácií dostup-
ných na predmetných webových 
stránkach vyplýva, že prevádz-
kovateľom internetových stránok 
je spoločnosť so sídlom v Číne, 
ktorá predmetnú stránku ozna-
čuje ako online trhovisko, pro-
stredníctvom ktorého predávajú 
výrobky zahraniční predávajúci 
so sídlom v Číne alebo v Singa-
pure,“ uvádza Slovenská obchod-
ná inšpekcia, ktorá zaznamenala 
množiace sa spotrebiteľské poda-
nia proti tejto stránke.

„Spoločnosť EPHEMERA SO-
LITUDE ECOMMERCE so sídlom 
v Prahe je len sprostredkovate-
ľom predaja, teda nie je predáva-
júcim a nevlastní predávaný to-
var,“ vysvetlia inšpektori. Kupu-
júci je zároveň upozornený na to, 
že zmluva na vybraný tovar v on-
line trhovisku vzniká medzi ku-
pujúcim a dodávateľom, nie me-
dzi sprostredkovateľom a kupu-
júcim.

Nielen spomínaná Bratislav-
čanka, ale aj množstvo zákazní-
kov sa sťažovalo, že po uskutoč-
není objednávky a jej následnom 
zaplatení im nebol tovar doruče-
ný. „Viacero spotrebiteľov si tak-
tiež uplatnilo právo odstúpiť od 
zmluvy do 14 dní bez udania dô-
vodu. Predávajúci odstúpenie ak-
ceptoval, avšak peniaze im ne-
vrátil. Navyše, po uskutočnení 
nákupu a realizácii platby s pre-
dávajúcim nie je možné komuni-
kovať žiadnym zo spôsobov uve-
dených na stránke internetového 
obchodu,“ konštatuje obchodná 
inšpekcia. Tá súčasne upozorní, 
že nie je oprávnená zasiahnuť 
a vymáhať platby za nedodaný 
tovar, keďže spoločnosť má sídlo 
v zahraničí a štátna kontrola pre-
bieha len na tuzemskom trhu. 
Preto odporúča spotrebiteľom dô-
kladne zvážiť všetky spotrebiteľ-
ské rozhodnutia týkajúce sa za-
kúpenia produktov prostredníc-
tvom uvedenej webovej stránky.

Aktuálne sme si na stránku 
bonky.sk klikli a zistili, že aj spo-
ločnosť ESET prostredníctvom 
svojho antivírusového programu 
potenciálnych klientov varuje, 
že webová stránka je na zozna-
me stránok s neistou reputáciou 
alebo s potenciálne nechceným 
obsahom, a preto bola zabloko-
vaná. Ak varovanie odignorujete 

a stránku si napriek tomu otvo-
ríte, dozviete sa, že je to údajne 
ocenený e-shop roku 2021. Para-
doxne, už v tom období na jeho 
nekalé praktiky upozornila in-
špekcia.

Kreditné karty
Ako už bolo spomenuté, Bra-
tislavčanka z úvodu článku sa 
rozhodla transakciu reklamovať 
v banke, ktorá vydala jej platob-
nú kartu. Nešlo o vysokú sumu, 
presne 37 eur, ktoré za tovar za-
platila. Napriek tomu to aspoň 
skúsila. A oplatilo sa. Obrátila sa 
na Tatra banku, cez ktorú vyko-
nala platbu, a tá jej reklamáciu 
uznala a platbu vrátila. Aj odbor-
níci z bankového sektora upozor-
nia, že v prípade nedodania služ-
by je možné sa obrátiť na banku 
a získať tak späť výdavky alebo 
ich časť, ale za predpokladu spl-

nenia istých podmienok.
„V prípade, že klient zapla-

til za tovar alebo službu platob-
nou kartou a objednaný tovar 
alebo služba mu neboli dodané, 
môže banku požiadať o asisten-
ciu s vrátením platby,“ reaguje 
na otázky HN Nadežda Palušo-
vá z Tatra banky. V prvom kroku 
je však potrebné osloviť priamo 
obchodníka. „Odporúčame, aby 
klient k žiadosti predložil všetku 
relevantnú dokumentáciu či ko-
munikáciu s obchodníkom. Po-
žiadať o asistenciu môže v prípa-
de, že išlo o platbu akoukoľvek 
platobnou kartou – či už debet-
nou alebo kreditnou, súkromnou 
alebo firemnou,“ vyratúva.

Prevod či hotovosť sú riziko
Právnička Sylvia Ďatelinková zo 
Slovenskej bankovej asociácie na 
otázky HN reaguje, že „služba 

chargeback je určená pre každé-
ho držiteľa platobnej karty, ktorý 
uskutočnil platobnú transakciu 
u obchodníka platobnou kartou“. 
Možno ju využiť v prípadoch, ak 
obchodník tovar alebo službu 
nedodal vôbec alebo ich dodal 
v rozpore s vopred dohodnutými 
podmienkami napríklad v inej 
kvalite, v inom množstve.

Službu je podľa Ďatelinko-
vej možné využiť aj vtedy, ak 
obchodník odmieta akcepto-
vať odstúpenie od zmluvy. „Ide 
o efektívny nástroj na posilnenie 
ochrany používateľov platobných 
kariet pred nepoctivými obchod-
níkmi. Na iné možnosti platby, 
napríklad formou prevodného 
príkazu či hotovosťou, sa táto 
služba nevzťahuje,“ doplní práv-
nička. Ako má teda nespokojný 
zákazník postupovať, keď chce 
túto službu využiť? „Ak je rekla-
mácia zo strany obchodníka vy-
bavená zamietavo alebo tento na 
reklamáciu v lehote na to urče-
nej nereaguje, je možné podať 
u vydavateľa platobnej karty, te-
da v banke, žiadosť o sprostred-
kovanie vrátenia platby,“ vysvet-
lí Ďatelinková.

Žiadosť je potrebné doplniť 
o dôkazy. Najmä dokumentáciu, 
respektíve komunikáciu z rekla-
mačného konania, doklad o kú-
pe, teda faktúru či objednávku, 
taktiež doklad o zaplatení a aký-
koľvek ďalší dôkaz podporujú-
ci tvrdenia uvádzané v žiadosti. 
„Každý prípad je v rámci char-
geback posudzovaný individuál-
ne. Konanie sa riadi výlučne pra-
vidlami kartových spoločností, 
pričom banka vystupuje v celom 
procese v postavení sprostred-
kovateľa žiadosti,“ doplní práv-
nička.

Po skúsenosti pani Kataríny 
vyvstáva otázka, či sa odporúča 
realizovať internetové nákupy 
skôr kreditnou kartou. „Kreditnú 
platobnú kartu je vhodné využí-
vať na bezhotovostné transakcie, 
teda platby cez platobný terminál 
alebo v online prostredí. Zároveň 
môže slúžiť aj ako garancia, na-
príklad pri prenájme ubytovania 
či vozidla,“ vyratúva právnička.

Podľa odborníkov v prípade 
nákupu cez internet spomínanej 
kupujúcej pomohol práve fakt, 
že neplatila prevodom, ale kre-
ditnou kartou, teda nerealizovala 
obchod vlastnými, ale bankový-
mi peniazmi, a tak jej banka pri 
reklamácii peniaze vrátila.

MALOOBCHOD
Èoraz èastej�ie sa 
spotrebitelia na 
internete stretávajú 
s rôznymi podvodnými 
ponukami, ktoré ich 

výhodného nákupu.
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Čína zvýšila dovoz 
uhlia z Ruska
Singapur – Čína zvýšila v augus-
te dovoz uhlia z Ruska, pričom 
objem dovozu dosiahol najvyššiu 
úroveň minimálne za päť rokov. 
Dôvodom sú vysoké horúčavy 

v letných mesiacoch, ktoré vý-
razne zvýšili dopyt po energiách, 
ako aj výhodné ceny ruských su-
rovín. V auguste doviezla Čína 
z Ruska celkovo 8,54 milióna ton 
uhlia, zatiaľ čo v júli dovoz pred-
stavoval 7,42 milióna ton. Oproti 
augustu minulého roka sa dovoz 
zvýšil o 57 percent. Čína zároveň 
využíva situáciu, ktorá nastala po 
útoku Ruska na Ukrajinu, keď sa 
Európska únia rozhodla pozasta-
viť nákup ruského uhlia. Rusi 
následne výrazne znížili ceny 

pre ďalších záujemcov, čo zvý-
hodnilo Čínu, ktorá je najväčším 
dovozcom uhlia na svete.  (TASR)

Tonga 
zaznamenala  
osem erupcií

Nuku’alofa – Geologická služba 
zaznamenala za uplynulých 48 
hodín osem erupcií sopky severne 
od hlavného ostrova tichomorské-
ho súostrovia Tonga. Erupcie pod-
morskej sopky Home Reef trvajú 
už desať dní, pričom z nej vyteká 
láva a para a popol vystreľujú do 
výšky najmenej tri kilometre. So-
pečná aktivita zatiaľ predstavuje 
iba nízke riziko pre obyvateľov 
dvoch najľudnatejších ostrovov 
Tongy – Vava’u a Ha’apai, uviedla 
miestna geologická služba. Výstra-
hy však boli zvýšené o stupeň po 
tom, ako sa v utorok zvýšilo tem-
po erupcií. Úrady upozornili pilo-
tov lietadiel na opatrnosť pri prele-
toch v blízkosti sopky. Lode si po-
čas plavby majú udržiavať od 
sopky odstup štyri kilometre a ma-

jú si dávať pozor na padajúci po-
pol.  (TASR)

Ukrajinské vlaky 
idú do Európy
Berlín – Šéf štátnej spoločnosti 
Ukrajinské železnice Oleksandr 
Kamyšin chce dosiahnuť viac 
cez hraničných spojení so západ-
nými susedmi. „Rozhodli sme sa: 
ideme do Európy,“ vyhlásil Ka-
myšin. „Na to potrebujeme sku-
točné prepojenie s európskou in-
fraštruktúrou,“ vysvetlil. Pred 
ruskou inváziou ušli do zahrani-
čia milióny Ukrajincov a vysoký 
dopyt po preprave bude počas 
celej vojny a aj dlho potom. „Ľu-
dia sa budú chcieť pohybovať 
medzi krajinami,“ povedal Ka-
myšin. Nedávno boli rozšírené 

železničné spoje do Moldavska, 
Rumunska a Poľska. „Aj napriek 
vojne sme vybudovali 50 kilo-
metrov nových tratí. A budujeme 
ďalšie, do konca tohto roka ich 
bude dvakrát toľko,“ spresnil. Za 
dôležité tiež považuje posilniť 
nákladné koridory cez európske 
prístavy. „Útočia na nás, potrebu-
jeme zbrane, finančnú pomoc 
a všetko ostatné. Ale celkovo 
sme podnikavý národ,“ uviedol 
pre DPA.  (TASR)

Medvedev: 
Referendá sú 
nevyhnutné

Moskva – Je nevyhnutné, aby 
Ruskom podporovaní separatisti 
na východe Ukrajiny usporiadali 
referendá o pripojení týchto re-
giónov k Rusku. Vyhlásil to 
v utorok bývalý ruský prezident 
Dmitrij Medvedev. Pripojenie Do-
neckej ľudovej republiky a Lu-
hanskej ľudovej republiky k Rus-
ku je podľa Medvedeva krokom 
k ochrane ich záujmov.  (TASR)

V SKRATKE

Predávajúci 

odstúpenie od 

zmluvy 

akceptoval, avšak 

peniaze nevrátil.

Slovenská obchodná
inšpekcia

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“ ):

sídlo spoločnosti, Vieska 267, Ladomerská Vieska
 Dátum a čas konania VZ: 21.10.2022 o 10:00 hod.

17. 10. 2022

Program VZ:

1. Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov VZ
3.  Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2021 spolu so správou audítora, správou Dozornej 

rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
4. Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2022
5. Zmena stanov
6. Návrhy uznesení
7. 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.
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I N Z E R C I A

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

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

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D 379,94 4,54 699,44 36,85

DE Phel Peak D 391,33 1,29 731,01 13,7

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB 
č. 182  20. 9. 2022 

USA USD 0,999

Japonsko JPY 143,340

Bulharsko BGN 1,956

Česká republika CZK 24,556

Dánsko DKK 7,437

V. Británia GBP 0,874

Maďarsko HUF 398,580

Poľsko PLN 4,721

Rumunsko RON 4,934

Švédsko SEK 10,834

Švajčiarsko CHF 0,964

Island ISK 140,900

Nórsko NOK 10,273

Chorvátsko HRK 7,520

Turecko TRY 18,283

Austrália AUD 1,489

Brazília BRL 5,214

Kanada CAD 1,327

Čína CNY 7,003

Hongkong HKD 7,838

Indonézia IDR 14 997,820

Izrael ILS 3,441

India INR 79,610

Južná Kórea KRW 1 390,710

Mexiko MXN 19,967

Malajzia MYR 4,552

Nový Zéland NZD 1,691

Filipíny PHP 57,497

Singapur SGD 1,407

Thajsko THB 36,968

JAR ZAR 17,726

Štát Množstvo Kód Stred

Kurzový lístok ČNB 
č. 183 (vybrané meny) 20. 9. 2022  

Austrália 1 AUD 16,491
Bulharsko 1 BGN 12,555
EMÚ 1 EUR 24,555
Chorvátsko 1 HRK 3,264
Japonsko 100 JPY 17,134
Kanada 1 CAD 18,510
Maďarsko 100 HUF 6,161
Poľsko 1 PLN 5,203
Rumunsko 1 RON 4,977
Švajčiarsko 1 CHF 25,465
USA 1 USD 24,594
Veľká Británia 1 GBP 28,099

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 701,15 TR OZ
Striebro 18,05 TR OZ
Platina 852,99 TR OZ
Paladium 2 006,12 TR OZ

Antimón 99,65 % 13000/13850 USD/mT

Arzén 99,00 % 1,5/1,8 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 3,6/3,85 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 1,52/1,65 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 1,55/1,65 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 1,55/1,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 24,75/26 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 21,2/24,95 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 515/525 USD/Kg

Germánium kov 1300/1350 USD/Kg

Germánium - dioxid  1023/1040 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 250/275 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 3500/3800 USD/mT

Ferromangán 1225/1430 USD/mT

Mangán elect. 2300/2500 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 40/41 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 501/505 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 7/8,25 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 2200/2600 USD/mT

Silicon Metal Lumps 3000/3350 USD/mT

Tantal 110/118 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 9/11 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 10/12 USD/Kg

Tungsten Ferro 38/39 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 32/34 USD/Kg

Vanadium Pentox 11/11,5 USD/lbs

Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 7826,5 7793 7802 USD/mT
Olovo 99,97 % 1865,5 1872,8 1873,15 USD/mT
Hliník 99,70 % 2238 2233 2242 USD/mT
Hliník - zliatina 1760 1750 1760 USD/mT
Nikel 99,80 % 24556 24750 24775 USD/mT
Cín 99,85 % 21026 0 21185 USD/mT
Zinok 99,995 % 3165,75 3201 3212 USD/mT

Kovy


