
cena 0,85 EUR / predplatné 0,796 EUR

Predplatné
tel.: 02 48 238 238
email: predplatne@mafraslovakia.sk
www.hnonline.sk/predplatne

1,1221
USD -0,004

27,0251
CZK 0,004

4,2891
PLN

1
HUF

-0,016

306,940
0,420

0,8641
GBP -0,007

RODINNÉ FIRMY

Kultovú cukráreň 
nestopli ani komunisti 
Veľký Meder – Písal sa rok 1938 
a potomok nemeckých Švábov 
Ján Wagner putoval z vtedajšie-
ho Československa do Nemec-
ka. „Ako modrooký blondiak sa 
v roku 1938 dostal do Hamburgu 
v rámci programu Hitlerjugend. 
Keď sa po spojeneckých náletoch 
program začal rúcať, vrátil sa na 
Slovensko,“ rozpráva jeho syn Ru-
dolf Wagner. Nehovorí to len tak. 
Jeho otec po návrate vyštudoval 
za cukrára a založil cukráreň. Vo 
Veľkom Mederi sa rýchlo stala 
obľúbenou. Prežila dve znárod-
nenia, keď sa z majiteľa stal zá-

sahom štátu vedúci prevádzky. 
Dnes Wagnerovci zamestnávajú 
40 ľudí. Okrem Medera aj v Bra-
tislave a Dunajskej Strede. A čo 
je ich zárukou úspechu? Zacho-
vanie tradičných receptov. „Aj 
my sme boli mladí a chceli sme 
si zjednodušovať a uľahčovať 
prácu, ale otec bol tvrdý oriešok, 
bol mimoriadne autoritatívny. Je-
ho podmienkou bolo zachovanie 
klasických postupov. Dnes som 
za jeho tvrdohlavosť vďačný,“ ho-
vorí Wagner.  (GAS)

Viac na strane 7, Tradícia... 

BANKOVNÍCTVO

Nemci banku nezachránia. 
Akcie sú na rekordnom dne 
Bratislava – Deutsche Bank sa to-
pí v problémoch. Akcie finančné-
ho domu sa v priebehu pondelka 
scvrkli o sedem percent a prehĺbi-
li tak celkovú stratu až na závrat-
ných 52 percent. 

Práve hodnoty na historických 
minimách z roku 1992 prebudi-
li strach investorov a akcionárov. 
Tí sa obávajú, či je banka stále 
schopná splácať svoje dlhy a zá-
väzky. 

Navyše, Deutsche Bank si bude 
musieť v problémoch pomôcť sa-
ma. Nemecká vláda jej záchran-

né koleso nehodí – pre blížiace sa 
parlamentné voľby, ale i preto, že 
je proti jej zásadám zasahovať do 
fungovania bánk v krajine. 

„Berlín navyše nevidí dôvod, 
prečo by sa mali daňoví poplatní-

ci skladať na pomoc banke, kto-
rá je vlastne súkromnou firmou,“ 
tvrdí  Stanislav Pánis, analytik 
J&T Banky.

Nemecká banka, ktorá je často 
prezývaná najrizikovejšia banka 
sveta, bojuje aj so špekuláciami 
o jej osude. Riziko, že do piatich 
rokov zbankrotuje, je podľa od-
borníkov až 20-percentné. Na za-
čiatku roka 2016 pritom toto rizi-
ko bolo vyhodnotené len na se-
dem percent.   (MEL)

Viac na strane 9, Deutsche...

Prvú debatu 
ovládla 
Clintonová
Hempstead – Prvá debata amerických 
prezidentských kandidátov je za nami. 
Demokratka Hillary Clintonová v nej jas-
ne porazila republikána Donalda Trumpa. 
Ten sa prezentoval viacerými nepravdivý-
mi výrokmi a svoju protikandidátku 
v 90-minútovej debate prerušil až 
51-krát. Ani to mu však nepomohlo 
a v prieskume televízie CNN presvedčil 
iba 27 percent voličov. Clintonová zase 
bodovala u 62 percent respondentov. Ide 
o výrazný úspech, keďže už podľa prvých 
odhadov prilákala debata k televíznym 
obrazovkám rekordný počet divákov. 
Clintonová a Trump sa pred voľbami, 
ktoré sú na programe 8. novembra, 
stretnú v priamom televíznom súboji 
ešte dvakrát.  (ŠU)

Viac na strane 4, Trump... 

Bratislava – Je to už desať rokov, 
čo taliansky akcionár Enel odkú-
pil väčšinový podiel v Slovenských 
elektrárňach. Za 66 percent akcií 
vtedy zaplatil 839 miliónov eur. 
No štát od neho dnes pýta ďalšie 
peniaze. Ešte pred predajom sa 
Slovensko s Talianmi dohodlo, že 

sa neskôr ku kúpnej cene vrátia 
a upravia ju – či už formou do-
platku zo strany štátu, alebo Ene-
lu. Napriek tomu sa dosiaľ obchod 
z finančnej stránky neuzavrel a na 
stole sú stále nedoriešené záväzky. 

Štát chce späť milióny eur 
To sa však môže zmeniť. Podľa 
informácií HN štát koncom mi-
nulého týždňa opäť otvoril túto 
tému na stretnutí s talianskym 

akcionárom. Záujem štátu o do-
tiahnutie privatizácie potvrdil 
aj hovorca rezortu hospodárstva 
Maroš Stano. „Ministerstvo hos-
podárstva tvrdí, že by mal Enel 
doplatiť Slovensku 228 miliónov 
eur,“ odkázal. 

Rezort sa pritom opiera o pô-
vodnú analýzu z roku 2011, kto-
rá túto sumu vyčíslila. Podobné 
plány mal aj predošlý šéf rezortu 
Pavol Pavlis, keď pred dvoma rok-

mi oznámil, že bude od Enelu žia-
dať doplatok približne 200 milió-
nov eur. Následne sa od tohto ná-
vrhu upustilo – až kým ho znova 
„neoprášil“ nový šéf rezortu Peter 
Žiga. Talianska skupina sa k po-
žiadavkám novej vlády odmietla 
vyjadriť. „Nebudeme nič komen-

tovať,“ odkázala pre HN šéfka tla-
čového oddelenia Enelu Roberta 
Vivenzio. Podľa rezortu hospo-
dárstva má Enel čas do najbližšie-
ho stretnutia pracovnej skupiny, 
aby predložil vlastný návrh na vy-
sporiadanie záväzkov. To by malo 
byť približne o mesiac.

Priveľa otáznikov 
Podľa analytika spoločnosti Fin-
lord Borisa Tomčiaka sú síce do-

platky pri akvizíciách bežné, no  
stanovené dopredu. „Veľa chýb bo-
lo spravených už pri procese priva-
tizácie, kde podmienky transakcie 
nechali veľa otáznikov, tie sa uká-
zali ako opodstatnené,“ dopĺňa ho 
analytik Capital Markets Michal 
Fafrák. Odborníci pochybujú, či 
sa štátu podarí získať peniaze od 
Enelu späť.

Pokračovanie na strane 3 
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Slovensko pýta od Enelu 
doplatok štvrť miliardy
ENERGETIKA l Ministerstvo hospodárstva opäť obnovilo rokovania s akcionárom o finančnom vyrovnaní privatizácie spred 10 rokov. 
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ZISTENIE

NOVINKY V KATASTRI 
AKO NEPRÍSŤ O MAJETOK  CENY A POPLATKY  SLUŽBY AJ CEZ MOBIL


