
DOPRAVA

V súťaži na kľúčový úsek kysuckej diaľnice 
v smere do Poľska nastal konečne posun
Bratislava – Jedna časť diaľnič-
nej skladačky na Kysuciach za-
ostáva. Chýba na to, aby sa moto-
risti mohli odviezť pohodlne po 
diaľnici zo Žiliny až do Poľska. 
Ide o obchvat Kysuckého Nové-
ho Mesta, predovšetkým úsek po 
Oščadnicu. Ten sa ešte ani neza-
čal projektovať. Jeho význam je 

kľúčový najmä pre súčasnú vyťa-
ženosť koridoru. 

Hoci má oficiálne diaľnica 
po dostavaní ušetriť vodičom 
len tri minúty, v praxi to môže 
byť omnoho viac. „Cez Krásno 
chodí denne priemerne 10-tisíc 
vozidiel v podstate pred kosto-
lom. Ľudia tu nevedia prejsť na 

druhú stranu cesty,“ tvrdí pri-
mátor mesta Krásno nad Kysu-
cou Jozef Grapa.

Obciam prekážalo trasovanie 
– rezort dopravy im napokon vy-
hovel. Odsúhlasil, aby sa diaľ-
nica ťahala paralelne s cestou 
prvej triedy. Súťaž o projekto-
vanie úseku čelila až 11 odkla-

dom. Napokon diaľničiari vybra-
li za víťazného projektanta spo-
ločnosť Amberg. Víťaznú cenu 
Národná diaľničná spoločnosť 
do uzávierky neposkytla. Pred-
pokladaná hodnota zákazky bo-
la 3,8 milióna eur. (TG)

Viac na strane 3, Posledný...

MÉDIÁ

Nový riaditeľ aj investor, 
TA3 má šéfovať Ruttkay

Bratislava – Jediná spravodajská 
televízia na Slovensku prechádza 
zmenami. Podľa informácií ma-
gazínu Stratégie, patriaceho pod 
vydavateľstvo Mafra Slovakia, 
vstupuje do TA3 nový investor. 
Zároveň do predstavenstva smeru-
jú ľudia známi z médií. Vo vedení 
by mali stáť Michal Ruttkay, Oľga 
Dúbravská a Zuzana Martináko-

vá. Novým generálnym riaditeľom 
sa má stať Ruttkay, ktorý je v sú-
časnosti výkonným riaditeľom 
agentúry Creo/Young & Rubicam. 
„V tejto chvíli je predčasné nie-
čo, čo je vo fáze rokovaní, potvr-
dzovať, ale zároveň aj vyvracať,“ 
uviedla pre Stratégie Dúbravská.

Pokračovanie na strane 5 

Bratislava 
sa ocitla 
v červenej 
COVID zóne
Bratislava – Obmedzenia hromad-

ných podujatí, sprísnený režim v zaria-

deniach pre seniorov či dodávanie 

ochranných pomôcok pre ďalšie služby 

v pôsobnosti mesta. Bratislava, v čele 

s primátorom Matúšom Vallom, sa roz-

hodla prepnúť COVID semafor na čer-

venú fázu. Ako uviedol magistrát, dáta 

z posledných dní potvrdili, že epidemio-

logická situácia sa v hlavnom meste 

zhoršila. Sprísnené pravidlá tak na úze-

mí Bratislavy začnú platiť od 

2. septembra. Ich súčasťou je aj dočas-

né pozastavenie akcií s vysokým poten-

ciálom šírenia nového koronavírusu, 

ako sú napríklad omše, stretnutie s vyš-

ším počtom ľudí, oslavy či krúžky. (RED)

Legenda hokeja Hossa 
rozširuje biznis v Poprade

Bratislava – Zamestnancom mra-
ziarenskej spoločnosti z Popradu 
v čase vrcholiacej koronakrízy 
hrozili výpovede a vedenie firmy 
sa obávalo konkurzu. Až 80 per-
cent jej výrobkov, kde dominujú 
pirohy, totiž putuje do hotelov 
a reštaurácií, ktoré boli ľudoprázd-

ne. Pri záchrane mraziarenskej 
firmy HO&PE Family poskytnutím 
nových financií pomohol aj majiteľ 
– legenda slovenského hokeja Ma-
rián Hossa. Aktuálne sa popradská 
spoločnosť, v ktorej je trojnásobný 
víťaz Stanleyho pohára stopercent-
ným vlastníkom, chystá na veľkú 
investíciu. 

„Projekt je rozpočtovaný na 
úrovni 2,7 milióna eur. Štyridsať-
päť percent bude čerpaných z eu-

rofondov,“ potvrdil pre HN pro-
kurista poverený riadením spo-
ločnosti Juraj Sopko. V minulosti 
viedol sieť čerpacích staníc Oktan 
či predajne vozidiel Boat. 

Investícia má smerovať do no-
vých technológií, ako aj digitali-
zácie. Výsledkom bude nová mo-
derná výrobná potravinová linka, 
ako aj manažérsky softvér posky-
tujúci detailné dáta o výrobe v reál-
nom čase a online. Veľkých zmien 

sa má dočkať aj výrobná kapaci-
ta, ktorá po uvedení zmien do pre-
vádzky vzrastie až o 100 percent. 
Na investícii pracuje fabrika od ja-
nuára tohto roka a ukončená by 
mohla byť koncom roka 2022. No-
vé technológie zároveň pomôžu aj 
samotným pracovníkom – odstrá-
ni sa totiž časť monotónnej a ťaž-
kej práce, ako napríklad dvíhanie 
bremien. Odpadne aj práca v chla-
de a mraze. 

Okrem toho, že je Hossa veľkým 
milovníkom bryndzových pirohov, 
je aj jedným z ich najväčších pro-
ducentov v krajine. Denne vyrobí 
viac ako pätnásť ton mrazených 
polotovarov. Tie následne rozve-
zie v priebehu noci flotila takmer 
70 vozidiel do prekladísk po celom 
Slovensku a odtiaľ do stoviek pre-
vádzok pôsobiacich v gastronómii.

Viac na strane 12, Hossovci...

POTRAVINÁRSTVO
Investícia za 2,7 milióna 
eur poputuje na nové 
technológie aj 
digitalizáciu. Vďaka 
nim vzrastie výrobná 
kapacita podniku 
o 100 percent. 
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Gumári sa poistili, aj 
keď je za nimi milionár
BIZNIS 

Fabrika Vegum z Dolných Vesteníc požiadala 

o ochranu pred veriteľmi, aj keď nemá žiadne 

dlhy a jej odbyt rastie.

Bratislava – Vyštudoval architek-
túru, no vybral sa úplne iným 
smerom. Pavol Jakubec má bohaté 
portfólio podnikateľských aktivít. 
V minulosti spoluvlastnil lyžiarske 
stredisko Jasná Nízke Tatry. Dnes je 
majoritným investorom v Damian 
Jasná Hotel Resort & Residences. 
Okrem toho je spolumajiteľom naj-
väčšieho slovenského producenta 
cukroviniek, spoločnosti I.D.C. Hol-
ding. Tá zastrešuje známe značky 
ako Figaro, Verbena či Sedita, kto-
rá vyrába Horalky. Podnikateľ sa 
s majetkom 150 miliónov eur vlani 
umiestnil na 22. priečke v rebríčku 
najbohatších Slovákov, ktorý kaž-
doročne zostavuje magazín Forbes.

Vyššie menované úspechy Ja-
kubca dopĺňa ďalšia firma s viac 
ako 50-ročnou históriou. Vďaka 
gumárenskej fabrike Vegum, kto-
rá vlani dosiahla tržby takmer 34,8 
milióna eur, sa dostal medzi finalis-
tov súťaže EY Podnikateľ roka 2019. 

Aktuálne sa však práve tento hráč 
obáva dosahu pandémie na svoj bi-
znis, v ktorom sa zamierava na vý-
robu gumárenských zmesí a gumo-
vých výrobkov.

Ťažkosti aj v minulosti
Pred týždňom sa preto firma Ve-
gum sídliaca v obci Dolné Vestenice 
rozhodla požiadať o pomoc, ktorú 
podnikom v čase krízy ponúka 
štát. Súd jej vyhovel a poskytol jej 
dočasnú ochranu pred veriteľmi. 
Jakubec, ktorý sedí v dozornej ra-
de spoločnosti a je tiež konečným 
užívateľom výhod, už vlani priznal, 
že fabrike sa síce darí v dobrých 
časoch, no v tých zlých potrebuje 
pomocnú ruku, aby sa zotavila.

V súčasnosti však spoločnosť 
nemá žiadne viditeľné dlhy voči 
štátnym inštitúciám. „O dočasnú 
ochranu sme sa rozhodli požiadať 
len z titulu prezieravosti. Nevieme, 
čo bude, či nenastúpi druhá vl-
na pandémie COVID-19,“ objasňu-
je pre HN konateľka akciovky Li-
buša Zvačová. Zároveň však firma 
je v náročnej prevádzkovej situá-

cii. „Nemáme žiadne dlhy, avšak 
viac-menej našim dodávateľom mu-
síme platiť na predfaktúry, čo tiež 
nie je zdravé, keďže odberatelia 
požadujú predĺženie lehoty splat-
nosti,“ hovorí konateľka. Zákazní-
ci pritom zároveň zvyšujú odbery 
a v dôsledku tohto vývoja Vegum 
čelí nedostatku úkolových za-
mestnancov. „Navyše, na začiatku 
pandémie sme ukončili spoluprá-
cu s pracovnými agentúrami, kto-
ré nám sprostredkovali zamestnan-
cov z cudziny,“ dopĺňa Zvačová. 

Ochrana aj pre zdravé firmy
Partner advokátskej kancelárie 
Taylor Wessing Radovan Pala ho-

vorí, že práve vyššie opisované 
ťažkosti môžu byť dôvodom na 
podanie žiadosti o ochranu. A to 
aj bez toho, aby bola samotná 
firma zadlžená. „Jedným z pred-
pokladov poskytnutia dočasnej 
ochrany je, že firme sa v roku 2020 
v dôsledku COVID-19 značne zvý-
šili pohľadávky po lehote splatnos-
ti alebo jej značne poklesli tržby, 
a to v takej miere, že to podstatne 
ohrozuje prevádzku podniku,“ 
opisuje Pala. 

Keďže účtovná evidencia jed-
notlivých podnikov za tento rok 
ešte nie je vo verejných registroch 
dostupná, súdy tieto aspekty ne-
dokážu posúdiť. „Súd neskúma 
skutočné dlhy spoločnosti, kto-
rá požiada o poskytnutie dočas-
nej ochrany. Povinnosť takého-
to prieskumu mu totiž nevyplýva 
z právneho predpisu,“ objasnila 
Anna Dudová Záborská, hovorky-
ňa Okresného súdu Žilina, ktorý 
udelil ochranu aj Jakubcovej fir-
me. Dodala, že v prípade posu-
dzovania podmienok pre poskyt-
nutie ochrany ide iba o formalitu. 
Všetko, čo musí žiadateľ urobiť, je 
uskutočnenie vyhlásenia o tom, že 
spĺňa podmienky na udelenie toh-
to štatútu. Patrí medzi ne naprí-
klad to, že v čase podávania žia-
dosti nebol v konkurze a predkla-
dal účtovné závierky.

Katarína Runnová ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk

SLUŽBY

Majiteľ Zásilkovne 

zdvojnásobil obrat

Praha – Skupina Packeta, ktorá 
vlastní českú logistickú firmu Zá-
silkovna, zvýšila za polrok obrat 
o 118 percent na 918 miliónov 
českých korún, teda 35 miliónov 
eur. Počet prepravených zásielok 
prekonal 14,5 milióna, medziroč-
ne sa zdvojnásobil. V tomto roku 
očakáva Packet obrat 2,5 miliar-
dy korún a 35 miliónov preprave-
ných zásielok. Počet výdajných 
miest v Česku by sa mal zvýšiť 
zo súčasných tritisíc na štyritisíc. 
V zahraničí by sa mal ich počet 
zvýšiť o tisíc na 2 800.

„Za výrazným nárastom ob-
ratu a množstvom prepravených 
zásielok stojí predovšetkým stále 
rastúci trh e-commerce, ktorý na-
vyše urýchlila pandémia korona-
vírusu, keď čoraz viac zákazní-
kov presúva nákupy tovaru na in-
ternet. To platí tak pre Česko, ako 
aj pre všetky európske trhy, kde 
pôsobíme,“ uviedla zakladateľ-
ka Zásilkovne Simona Kijonková.

Služba na prepravu zásielok 
medzi fyzickými osobami sa pri-
blížila k dvom miliónom doru-
čených zásielok. Do konca roka 
plánuje skupina spustiť niektoré 
nové produkty a služby. Pôjde na-
príklad o projekt v oblasti auto-
matických výdajných miest, zave-
denie doručenia zásielok do kufra 
áut alebo ďalšie rozšírenie služby 
Medzi nami.

Packeta tiež otvorí ďalšie nové 
depá. Ich celkový počet vzrastie 
do konca roku 2020 na 26, z toho 
14 bude v Česku, sedem na Slo-
vensku, tri v Maďarsku a dve v Ru-
munsku.   (ČTK)

FINANČNÉ TRHY

Z indexu Dow Jones 

vypadnú Exxon a Pfizer

New York – Z prestížneho ame-
rického Dow Jonesovho akciové-
ho indexu vypadnú ropný kon-
cern Exxon Mobil, farmaceutická 
spoločnosť Pfizer a zbrojovka 
Raytheon Technologies. K 31. au-
gustu ich nahradia technologická 
spoločnosť Salesforce.com, far-
maceutická firma Amgen a prie-
myselný konglomerát Honeywell 
International. Spoločnosť, ktorá 
Dow Jonesov index riadi, o tom 
informovala v pondelok. Zmeny 
spustil zámer firmy Apple rozdeliť 
k rovnakému dňu svoje akcie v po-
mere jedna ku štyrom.

Zníženie ceny jednej akcie 
Applu zníži aj jeho váhu v indexe, 
ktorá sa vypočítava podľa ceny ak-
cií všetkých 30 spoločností, ktoré 
index zahŕňa. Kleslo by tak okrem 
iného aj zastúpenie technologic-
kého sektora v indexe, a preto sa 
Dow Jones rozrastie o Salesforce.
com, ktorý podniká v počítačových 
cloudových službách.

Výbor, ktorý o zložení indexu 
rozhoduje, uviedol, že vďaka no-
vo pridaným firmám bude index 
lepšie odrážať americkú ekonomi-
ku. Výber podnikov nemá presné 
pravidlá, výbor sa pri ňom riadi po-
vesťou firiem, ich predchádzajú-
cim výkonom, vzťahmi s investor-
mi a postavením v sektore, v kto-
rom podnikajú.

Exxon Mobil je najstarším čle-
nom indexu Dow Jones. Jeho sú-
časť tvorí nepretržite od roku 1928, 
vtedy ním bol ako spoločnosť Stan-
dard Oil Co. Po jeho odchode zo-
stane jediným zástupcom energe-
tických firiem v indexe Chevron. 
Po ohlásených zmenách získa 
najväčšiu váhu v indexe Dow Jo-
nes farmaceutická spoločnosť Uni-
tedhealth Group, za ňou bude na-
sledovať maloobchodný reťazec 
Home Depot a Amgen. Apple sa 
z prvého miesta prepadne na se-
demnáste, napísala agentúra Reu-
ters. (ČTK)
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bude mať Zásilkovna 
na Slovensku.

Qantas rozširuje 
prepúšťanie
Sydney – Austrálska letecká spoloč-
nosť Qantas oznámila nové plány na 
zrušenie ďalších takmer 2 500 pra-
covných miest cez outsourcing po-
zemnej obsluhy na všetkých domácich 
letiskách v Austrálii. Cieľom je zredu-
kovať náklady po strate vo výške 
10 miliárd austrálskych dolárov, čo je 
šesť miliárd eur. Dôvodom straty boli 
cestovné obmedzenia na zabránenie 
šírenia nového koronavírusu. Nový 
plán prichádza po zrušení šesťtisíc 
miest, ktoré spoločnosť oznámila 
v júni. Qantas tak prídu takmer o 30 
percent personálu v porovnaní so 
situá ciou pred pandémiou. Šéf domá-
cich operácií Qantas Andrew David 
v tejto súvislosti uviedol, že outsour-
cing pozemnej obsluhy na najväčších 
letiskách v krajine pomôže spoločnos-
ti ušetriť ročne odhadom sto miliónov 
dolárov.  (ČTK) 
 SNÍMKA: REUTERS

Súd neskúma dlhy 

spoločnosti, ktorá 

požiada 

o poskytnutie 

ochrany. 

Anna Dudová Záborská, 
Okresný súd Žilina

I N Z E R C I A

* Uvedené kurzy sú orientačné a banka ich môže v priebehu aktuálneho obchodného dňa zmeniť v závislosti od vývoja na trhu.

 USD GBP CZK PLN HUF CHF

Privatbanka

OTP

ČSOB*

Poštová banka

Sl. sporiteľňa

Tatra banka

UniCredit Bank*

VÚB

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

1,2129 1,1525 0,9238 0,8778 26,7900 25,4580 – – – – 1,1023 1,0475

1,2200 1,1500 0,9300 0,8700 27,1700 25,0800 – – 367,0100 338,7800 1,1100 1,0400

– – – – – – – – – – – –

1,2247 1,1419 0,9365 0,8645 27,0300 25,2020 4,6122 4,1730 371,1200 335,7800 1,1135 1,0381

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vo vybratých bankách
Platnosť od 26. 8. 2020 valuty Nákup - predaj

 USD GBP CZK PLN HUF CHF

Privatbanka

OTP

ČSOB*

Poštová banka

Prima banka

Sl. sporiteľňa

Tatra banka

UniCredit Bank*

VÚB

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

1,1971 1,1683 0,9118 0,8898 26,4430 25,8050 4,4470 4,3398 357,3100 348,6900 1,0880 1,0618

1,2000 1,1650 0,9170 0,8850 26,7770 25,4710 4,4590 4,3270 358,1900 347,6030 1,0910 1,0590

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

1,2129 1,1478 0,9230 0,8780 26,7690 25,4630 4,5024 4,2828 362,2900 344,6100 1,1027 1,0489

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

Kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene vo vybratých bankách
Platnosť od 26. 8. 2020 devízy Nákup - predaj

 Meď: 5 604,9 /t
 Hliník: 1 548,7 /t

Lehota platnosti: od 24.  8.  2020 do 28.  8.  2020

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

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   17,89 -53,48 633828 0,43
DE Phel Peak D   17,50 -57,15 340625 0,07

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 164  25. 8. 2020

USA USD 1,1814  

Japonsko JPY 125,67  

Bulharsko BGN 1,9558  

Česká republika CZK 26,121  

Dánsko DKK 7,4423  

V. Británia GBP 0,89945  

Maďarsko HUF 353,46  

Poľsko PLN 4,3919  

Rumunsko RON 4,8403  

Švédsko SEK 10,3525  

Švajčiarsko CHF 1,0752  

Island ISK 163,10  

Nórsko NOK 10,5688  

Chorvátsko HRK 7,5290  

Rusko RUB 88,3600  

Turecko TRY 8,7352  

Austrália AUD 1,6472  

Brazília BRL 6,5860  

Kanada CAD 1,5597  

Čína CNY 8,1671  

Hongkong HKD 9,1563  

Indonézia IDR 17 301,60  

Izrael ILS 4,0187  

India INR 87,7165  

Južná Kórea KRW 1 402,12  

Mexiko MXN 25,8774  

Malajzia MYR 4,9247  

Nový Zéland NZD 1,8082  

Filipíny PHP 57,357  

Singapur SGD 1,6170  

Thajsko THB 37,185  

JAR ZAR 19,8084  

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 15,858

Bulharsko 1 BGN 13,355

EMÚ 1 EUR 26,120

Chorvátsko 1 HRK 3,469

Japonsko 100 JPY 20,786

Kanada 1 CAD 16,744

Maďarsko 100 HUF 7,392

Poľsko 1 PLN 5,947

Rumunsko 1 RON 5,396

Rusko 100 RUB 29,561

Švajčiarsko 1 CHF 24,293

USA 1 USD 22,109

Veľká Británia 1 GBP 29,110

Kurzový lístok ČNB
č. 164 (vybrané meny) 25. 8. 2020

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 923,88 TR OZ
Striebro 26,39 TR OZ
Platina 922,71 TR OZ
Paládium 2 157,26 TR OZ

Antimón 99,65 % 5250/5500 USD/mT

Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 2,6/2,8 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 0,95/1,05 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 0,9/1 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 0,83/0,85 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 14/14,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 150/170 USD/Kg

Germánium kov 1000/1100 USD/Kg

Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 145/165 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 1950/2050 USD/mT

Ferromangán 1032/1065 USD/mT

Mangán elect. 1530/1600 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 18,5/19 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 266/270 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 6,1/7,6 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 1000/1100 USD/mT

Silicon Metal Lumps 1700/1800 USD/mT

Tantal 63/68 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 7,5/8,4 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 4/4,5 USD/Kg

Tungsten Ferro 25/26,5 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 22,5/23,5 USD/Kg

Vanadium Pentox 5/6 USD/lbs

Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 6533,75 6537,5 6541,5 USD/mT
Olovo 99,97 % 1955,75 1984,75 0 USD/mT
Hliník 99,70 % 1730,16 1728,5 1734 USD/mT
Hliník - zliatina 1342 0 1341,75 USD/mT
Nikel 99,80 % 14884 14860 0 USD/mT
Cín 99,85 % 17309 17370 17460 USD/mT
Zinok 99,995 % 2419,5 2457,5 2461 USD/mT

Kovy

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6067 0,7179 0,5463 6,2891 4,5150 0,6524 76,3600 0,9467 1

0,6409 0,7583 0,5771 6,6437 4,7695 0,6892 80,6650 1 1,0564

0,7945 0,9401 0,7154 8,2360 5,9126 0,8543 100 1,2397 1,3096

0,9299 1,1004 0,8374 9,6403 6,9207 1 117,0500 1,4511 1,5329

0,1344 0,1590 0,1210 1,3930 1 14,4494 16,9126 0,2097 0,2215

0,0965 0,1142 0,0869 1 0,7179 0,1038 12,1418 0,1506 0,1590

1,1105 1,3140 1 11,5120 8,2645 1,1942 139,7750 1,7328 1,8305

0,8451 1 0,7610 8,7611 6,2896 0,9088 106,3750 1,3187 1,3930

1 1,1833 0,9006 10,3713 7,4427 1,0755 125,8850 1,5604 1,6485
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