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Ekonomika Oktoberfestu 
sa zadrhla. Pre strach 
GASTRONÓMIA l Populárny festival piva príde o stovky miliónov. Na vine sú útoky.

Mníchov – Séria letných násil-
ných útokov v Nemecku prisúdila 
tradične gigantickému Oktober-
festu podobný osud, aký tento rok 
stretol turecké či tuniské pláže. 
Z strachu z terorizmu prišlo tento 
rok na slávnosti piva výrazne me-
nej turistov. Mníchovčanov zase 
spočiatku odrádzali najmä avi-
zované bezpečnostné opatrenia. 
Po 183. raz sa predminulý víkend 
zaplnila asfaltová pláň kúsok od 
centra Mníchova, historicky na-
zývaná Tereziánska lúka. Vyrástli 
na nej kolotoče, atrakcie, stánky 
s perníkovými srdcami a hlavne 
obrie drevostavby s plátennou 
strechou – takzvané pivné stany. 
A keď starosta narazil prvý sud, 
opäť sa po roku rozbehol najväčší 
pivný festival v Európe. 

Aj keď sa na mníchovskom Ok-
toberfeste normálny človek tento 
rok nemôže sťažovať na priveľa 
pokoja a ticha, v prvých dňoch sa 
ponúkali pohľady, ktoré boli v po-
sledných rokoch nevídané – nie-
ktoré pivné stany boli poloprázd-
ne, ďalšie zívali prázdnotou ešte 
viac. 

Obavy majú hlavne turisti
Pravidelní hostia, servírky známe 
schopnosťou roznášať vo veľkom 
ťažké krígle, i prevádzkovatelia 
pivných stanov sa zhodnú, že 
oproti minulým rokom tento rok 
návštevníkov výrazne ubudlo.

Dôvodov je asi viac. Od mizerného 
počasia, ktoré prvý deň Oktober-
festu sprevádzalo, až po každo-
ročne stúpajúce ceny piva, ktoré 
sa tento rok pohybujú v rozmedzí 
10,40 až 10,70 eura za litrový po-
hár. Všetci však hovoria o jednom 
novom faktore. Strachu. 

V priebehu leta totiž Nemecko 
zasiahlo hneď niekoľko útokov, po 
ktorých zostali aj mŕtvi. Len pár 
kilometrov severne od miesta ko-
nania každoročnej veselice sa pri-
tom odohrala vôbec najtragickej-
šia tohtoročná udalosť – streľba 
mladého Nemca iránskeho pôvo-
du v obchodnom centre. Zabil de-
väť ľudí.

Výsledkom je, že sa Oktoberfest 
zaradil po boku severoafrických 
alebo tureckých letovísk na mapu 
miest, kam sa turisti kvôli bezpeč-
nosti boja ísť. A fakt, že je v Mní-
chove omnoho menej cezpoľných, 
ako to bolo v minulosti bežné, bez 
váhania potvrdzujú i zamestnanci 
hotelov. Zrušiť zájazd na mníchov-
ské slávnosti piva  pre nezáujem 
musela napríklad aj česká cestov-
ná kancelária Geops. „Dôvodom je 
určite strach z účasti na hromad-
ných akciách v krajinách, kde ne-
dávno došlo k útoku. Zaznamená-
vame to v poslednom čase častej-
šie, napríklad zatiaľ nie je záujem 
ani o predtým obľúbený karneval 
v Nice,“ hovorí produktová mana-
žérka kancelárie Geops Olga Roz-

točilová. V minulých rokoch sa 
pritom práve zájazdy na Oktober-
fest plnili spoľahlivo a boli podľa 
Roztočilovej medzi turistami ob-
ľúbené. 

Pozor, bez batohov!
Paradoxne návštevnosti zrejme 
neprospela ani skutočnosť, že mní-
chovská radnica, vedomá si bez-
pečnostného rizika vo forme stá-
tisícových davov koncentrovaných 
na jednom mieste, nasadila prísne 
opatrenia ako nikdy predtým. Do-
siaľ voľne prístupné priestranstvo 
obohnala plotom a na vstupné brá-
ny nasadila omnoho viac usporia-
dateľov vo svietivých vestách. Na 
internete i v letákoch v hoteloch 

sú upozornenia, že sa po novom 
nesmú dovnútra vnášať batohy ani 
väčšie tašky. Zakázané sú i poten-
ciálne nebezpečné predmety, ako 
napríklad sklenené fľaše.

„Miestni podľa mňa strach 
z útoku nemajú, niekoľko mo-
jich kamarátov však odradili prá-
ve bezpečnostné opatrenia, a tak 
si povedali, že tentoraz ostanú do-
ma,“ hovorí napríklad Mníchov-
čanka Ines, ktorá sa však o kaž-
doročnú návštevu pripraviť ne-
nechala. A ako zistila na vlastnej 
koži, obavy z „bezpečnostnej bu-
zerácie“ sa zatiaľ javia ako znač-
ne nepravdivé. Režim sa ani zďa-
leka nepriblížil k tomu, na čo sú 
Stredoeurópania zvyknutí naprí-
klad z letísk. Kontrola pred vstu-
pom na české futbalové štadióny 
je výrazne dôkladnejšia. 

Je teda možné, že až sa to roz-
kríkne po meste alebo až sa vy-
jasní obloha, bude druhý festi-
valový týždeň úspešnejší. Časť 
cezpoľných – ktorí spravidla náv-
števu plánujú dopredu – si však 
povestný krígeľ zrejme odoprú. 

Obria „oktoberfestská“ ekono-
mika, ktorá sa podľa údajov mní-
chovskej radnice v posledných ro-
koch šplhala v súčte (zaplatených 
pív, vstupného na atrakcie, hote-
lových izieb a ďalších výdavkov) 
k miliarde eur, sa tak tento rok 
zrejme o stámilióny scvrkne. 

Aleš Černý, MF Dnes

Oktoberfest láka ročne milióny ľudí. Tento rok však doplatí na nedávne útoky v Nemecku. Ľudia majú z hromadných akcií strach. SNÍMKA: REUTERS

KVALIFIKOVANÍ ZAMESTNANCI

Máme pre vás prácu, príďte. Firmy 
začali rozposielať ponuky esemeskou 
Praha – Veľká konkurencia medzi 
českými zamestnávateľmi núti fir-
my hľadať nové spôsoby, ako oslo-
viť potenciálnych zamestnancov. 
Niektoré podniky preto siahli po 
netradičnej kampani: ponuky za-
čali rozposielať prostredníctvom 
SMS. 

Nájdite si budúcu prácu
„Grilovanie a atrakcie pre deti za-
darmo! Príďte sa pozrieť na mon-
táž BMW sedačiek a možno u nás 
nájdete svoju budúce zamestna-
nie.“ 

Tak znie v skratke esemes-
ka, ktorú počas víkendu rozosla-
la prostredníctvom operátora O2 
spoločnosť Feurecia z Nýřan v Pl-

zeňsku. Láka v nej potenciálnych 
zamestnancov na Deň otvorených 
dverí. Firma vyrábajúca autodie-
ly sa dlhodobo stretáva s nedostat-
kom ľudí a hľadá nový spôsob, ako 
ich osloviť. „Niekde sme už vyčer-
pali klasické kampane, ako sú bil-
bordy, letáky či rozhlas. Preto sme 
sa rozhodli pre SMS kampaň. Ro-
bíme ju prvýkrát, takže zatiaľ ne-
vieme, nakoľko bude efektívna,“ 
povedala pre iDnes.cz manažérka 
komunikácie a náboru Faurecie 
Lenka Hauptmanová. Spoločnosť 
v Česku zamestnáva päťtisíc ľudí 
v siedmich závodoch a teraz hľa-
dá hlavne kmeňových zamestnan-
cov, pretože agentúrni nie sú pod-
ľa Hauptmanovej vždy spoľahliví. 

SMS kampane na podporu nábo-
ru nových zamestnancov sú podľa 
hovorkyne O2 Lucie Pecháčkovej 
novinkou, ktorú firmy začali vy-
užívať pomerne nedávno. Medzi 
klientov operátora patria hlavne 
personálne agentúry, zamestná-
vatelia však službu začínajú vyu-
žívať i priamo.

Služba má potenciál
„Ako príklad môžem uviesť spo-
ločnosť Pet Center, ktorá v rámci 
svojej náborovej kampane do pre-
dajne v Černém Mostě obmedzila 
cieľovú skupinu lokalitou. SMS 
rozposlala dospelým ľuďom vy-
skytujúcim sa v zmienenej lokalite 
a jej priľahlom okolí. Výsledkom 

bolo 90 uchádzačov o prácu,“ opí-
sala Pecháčková. Operátori vedia 
zacieliť esemesky na jednotlivé 
lokality, vek, pohlavie alebo pod-
ľa záujmu. O2 čerpá tieto údaje zo 
zmlúv klientov, ktorí dali súhlas 
s využitím údajov na marketingo-
vé účely. „Tieto údaje o zákazní-
koch majú všetci operátori, rada 
by som zdôraznila, že ich nikdy 
nepredávame tretím stranám 
a pracujeme s nimi v anonymizo-
vanej podobe – klient zadá poža-
dované kritériá, SMS však rozpo-
sielame my,“ dodala Pecháčková 
s tým, že zákazník sa dozvie len 
počet oslovených ľudí, nie však 
celé ich mená ani telefónne čísla. 

Veronika Němcová, iDnes.cz

I N Z E R C I A

Dôvodom je strach 
z účasti na 
hromadných 
akciách 
v krajinách, kde 
došlo k útoku.

Olga Roztočilová, 
produktová manažérka 
kancelárie Geops

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1335,85 TR OZ
Striebro 19,23 TR OZ
Platila 1036,00 TR OZ
Paladium 691,00 TR OZ

Antimón 99,65 % 7300/7800 USD/mT
Arzén 99,00 % 0,9/1,1 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 4,3/4,6 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 0,5/0,65 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 0,45/0,55 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,6/0,7 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 12,5/13 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 13,55/14 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 12/12,5 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 120/150 USD/Kg
Germánium kov 1175/1200 USD/Kg
Germánium - dioxid  850/900 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 185/210 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2200/2300 USD/mT
Ferromangán 620/650 USD/mT
Mangán elect. 1800/1900 USD/mT
Ortuť  – USD/flsk
Molyb Fe65 West 17,5/18 USD/Kg 
Molyb Fe60 China  – USD/Kg
Ruthénium 38/42 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 8,5/10 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 875/960 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1350/1500 USD/mT
Tantal 57/61 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 3/3,3 USD/Kg
Tungsten Ferro 25,75/26,5 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 18,5/19,2 USD/Kg
Vanadium Pentox 3,7/4 USD/lbs
Wolframite      – USD/MTU

Meď GRADE "A" 4775 4773 4775 USD/mT
Olovo 99,97 % 1962,5 1962 1962,5 USD/mT
Hliník 99,70 % 1648 1647,5 1648 USD/mT
Hliník - zliatina 1570 1560 1570 USD/mT
Nikel 99,80 % 10760 10755 10760 USD/mT
Cín 99,85 % 19975 19950 19975 USD/mT
Zinok 99,995 % 2321 2320 2321 USD/mT

Kovy

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 18,433
Bulharsko 1 BGN 13,817
EMÚ 1 EUR 27,025
Chorvátsko 1 HRK 3,601
Japonsko 100 JPY 24,017
Kanada 1 CAD 18,176
Maďarsko 100 HUF 8,807
Poľsko 1 PLN 6,301
Rumunsko 1 RON 6,076
Rusko 100 RUB 37,669
Švajčiarsko 1 CHF 24,840
USA 1 USD 24,088
Veľká Británia 1 GBP 31,275

Kurzový lístok ČNB
č. 188 (vybrané meny) 27. 9. 2016

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

EPX Phel Base D  24,59 -29,54 301,54 1,1
EEX Phel Peak D  25,35 -31,67 543,72 0,07
F1BY JAN7/d 27,80 -1,00 52,2 20,65

 Meď:  4 340,8 /t 
 Hliník:  1 536,9 /t 

Lehota platnosti: od 26.9.2016 do 30.9.2016

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 186  27. 9. 2016

USA USD 1,1220 
Japonsko JPY 112,52 
Bulharsko BGN 1,9558 
Česká republika CZK 27,025 
Dánsko DKK 7,4501 
V. Británia GBP 0,86413 
Maďarsko HUF 306,94 
Poľsko PLN 4,2887 
Rumunsko RON 4,4483 
Švédsko SEK 9,6213 
Švajčiarsko CHF 1,0880 
Nórsko NOK 9,1108 
Chorvátsko HRK 7,5050 
Rusko RUB 71,7263 
Turecko TRY 3,3424 
Austrália AUD 1,4661 
Brazília BRL 3,6215 
Kanada CAD 1,4873 
Čína CNY 7,4826 
Hongkong HKD 8,7005 
Indonézia IDR 14 511,95 
Izrael ILS 4,2025 
India INR 74,5795 
Južná Kórea KRW 1 232,69 
Mexiko MXN 21,9250 
Malajzia MYR 4,6355 
Nový Zéland NZD 1,5388 
Filipíny PHP 54,235 
Singapur SGD 1,5255 
Thajsko THB 38,810 
JAR ZAR 15,2031 

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,45 -0,33 -0,44 -0,32 -0,41 -0,27 -0,29 -0,19 -0,23 -0,12 -0,15 -0,04
 0,42 0,52 0,54 0,57 0,72 0,85 1,19 1,29 1,34 1,54 1,49 1,64
 0,21 0,39 0,30 0,49 0,48 0,68 0,51 0,68 0,71 0,91 0,77 0,97
 -1,00 -0,55 -0,62 -0,37 -0,60 -0,35 -0,52 -0,27 -0,43 -0,18 -0,34 -0,09
 -0,94 -0,75 -0,92 -0,67 -0,86 -0,56 -0,85 -0,65 -0,80 -0,60 -0,69 -0,39
 0,00 0,10 -0,60 -0,35 -0,47 -0,22 -0,30 -0,20 -0,25 -0,15 -0,29 -0,04

Eurodepozity   27. 9. 2016 Hodnoty k 17:45 CET

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD 
TIBOR JPY

 0,26625 0,32413 0,37594 0,52625 – 0,74919
 -0,371 -0,338 -0,303 -0,199 -0,128 -0,060
 0,4243 0,6501 0,8529 1,2444 – 1,5552
 -0,07843 -0,05671 -0,02021 0,00886 – 0,10929

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  27. 9. 2016

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

0,6834 0,7659 0,5907 6,5811 5,0921 0,7440 76,8100 1,0146 1
0,6736 0,7549 0,5823 6,4868 5,0190 0,7333 75,7100 1 0,9857
0,8897 0,9971 0,7691 8,5679 6,6293 0,9686 100 1,3209 1,3019
0,9186 1,0294 0,7941 8,8459 6,8443 1 103,2350 1,3637 1,3442
0,1342 0,1504 0,1160 1,2925 1 14,6108 15,0846 0,1993 0,1964
0,1039 0,1164 0,0898 1 0,7738 0,1131 11,6715 0,1542 0,1520
1,1569 1,2965 1 11,1408 8,6199 1,2594 130,0200 1,7175 1,6928
0,8924 1 0,7713 8,5932 6,6489 0,9715 100,2950 1,3248 1,3057
1 1,1207 0,8645 9,6300 7,4512 1,0888 112,4000 1,4847 1,4638

Krížové kurzy vybratých svetových mien  27. 9. 2016

Emitent Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, 
IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 341/B (ďalej len „VÚB, a.s.“) oznamuje, že Dodatok č. 1 zo dňa 8. 9. 2016 k Základnému 
prospektu zo dňa 23. 5. 2016 bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo 
ODT-11020/2016-1 zo dňa 19. 9. 2016 a je od 28. 9. 2016 bezplatne sprístupnený v písomnej 
forme v  sídle VÚB, a.s., v  odbore Riadenie bilancie a  Treasury a  na webovom sídle: 
www.vub.sk.

V  Základnom prospekte, schválenom rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo 
ODT-6400/2016-1  zo dňa 7. 6. 2016, je popísaný ponukový program hypotekárnych 
záložných listov v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 1 500 000 000 EUR, ktoré 
je VÚB, a.s., oprávnená vydávať počas 10 rokov trvania programu.
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