
Bratislava – Gratulujeme, stop. 
Plyn, stop. Z vtipu na margo gra-
tulácie z Moskvy našim hokejis-
tom sa smiali celé generácie. Pred 
vyše dvanástimi rokmi sme však 
precitli. V kalendári svietil pon-
delok 12. januára 2009 a brány 
našich najväčších fabrík zostali 

zatvorené. Pauzu si dal trnavský 
PSA Peugeot Citroën, gumárne 
v Púchove a výrobu obmedzil aj 
košický U. S. Steel. Domácnosti sa 
zase začali obzerať po kozuboch 
na drevo a na dračku išli elek-
trické ohrievače. Dôvod bizarnej 
situácie bol jasný. Po spore Ruska 
s Ukrajinou k nám prestal prúdiť 
plyn a trvalo to dvanásť dní.

Politici odvtedy každý rok 
ubezpečovali, že sa to už nezo-

pakuje. Lenže prešlo viac ako 12 
rokov a riziká sú späť. Slovenské 
zásobníky budú totiž na začiatku 
zimnej sezóny natlačené len na 
približne 76 percent, čo je opro-
ti vlaňajšku menej o pätinu. Ten-
to údaj priznal podľa agentúry 
TASR v týchto dňoch obchodný 
šéf Nafty Andrej Kočibal. Dodal, 
že pri priemernom odbere bude na 
konci zimy rezerva plynu takmer 
tretinová. Ak sa však zopakuje vý-

razne vyšší odber vlaňajška, zosta-
ne nám len sedem percent. Niekto-
rí meteorológovia pritom avizujú, 
že ak príde polárny vír, mrazy bu-
dú mimoriadne ostré.

To, že sme nepripravení, potvr-
dzuje aj expert Karel Hirman. „Už 
nehovoríme len o tom, že nás trá-
pi vysoká cena plynu, ale aj hroz-
ba, že ho bude málo,“ hovorí pre 
HNtelevíziu. Ministerstvo hospo-
dárstva priznáva, že zásobníky 

sú teraz plné na 63 percent kapa-
city, s tým, že podľa rezortu nej-
de o najnižšie hodnoty z posled-
ných rokov. „Slovensko po ply-
novej kríze v roku 2009 prijalo 
množstvo opatrení, aby sa situá-
cia neopakovala a je veľmi dob-
re pripravené na prípadné výky-
vy,“ upozorňuje hovorkyňa rezor-
tu Katarína Matejková.

Viac na strane 5, Hrozí...
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Bratislava – Nové prípady covi-
du u nás exponenciálne stúpajú. 
Rastú aj počty hospitalizovaných. 
Väčšinu z nich tvoria ľudia, kto-
rí si odmietajú nechať vpichnúť 
vakcínu. A ich ohrozenie sa so 
silnejúcou pandémiou ešte zvý-
ši. „Tretia vlna bude jednoznačne 
epidémiou nezaočkovaných. Del-

ta variant koronavírusu je veľmi 
infekčný. Každý, kto nie je očko-
vaný alebo v minulosti nepreko-
nal COVID-19, musí počítať s tým, 
že sa nakazí,“ zdôraznila v roz-
hovore pre HN epidemiologička 
Zuzana Krištúfková.

Šíriaca sa indická mutácia hrá 
podľa nej s nami ruskú ruletu. 

A bude záležať len na stave or-
ganizmu každého nakazeného, 
ako to uňho dopadne. Nie vždy 
sú najviac ohrození starší ľudia.

„Nikto si nemôže byť istý tým, 
akú závažnú formu bude uňho 
toto ochorenie mať. Zaznamena-
li sme prípady veľmi aktívnych 
ľudí, športovcov, ktorí pravidel-

ne behávali a udržiavali si zdra-
vú životosprávu. Boli to mladí ľu-
dia vo veku okolo 40 až 45 rokov 
a napriek tomu na covid zomre-
li. Spoliehať sa len na všeobecnú 
imunitu a zdravý životný štýl na-
ozaj nestačí,“ pripomína.  (NP)

Viac na strane 7, Ľudia...

Bratislava – Financmajster a líder 

OĽaNO Igor Matovič ukázal šéfovi 

opozičného Smeru Robertovi Ficovi 

v rokovacej sále Národnej rady pla-

gát, na ktorom bolo ručne napísané 

„vrah na rohu ulice o morálce káže“. 

Fico mal práve úvodnú reč k návrhu 

na odvolanie ministra vnútra Roma-

na Mikulca. Predseda parlamentu 

Boris Kollár reagoval, že Matovič ro-

kovací poriadok neporušil, pretože si 

pomôcku spravil priamo v pléne 

a nezobral ju so sebou. „Kolegovia, 

upokojte sa. Pán minister nič nevnie-

sol, on to vyrobil tu, a preto neporu-

šil rokovací poriadok,“ vysvetlil Kollár 

Matovičov výstup v parlamente po-

čas vyslovenia nedôvery.  (RED)

ROZHOVOR POĽNOHOSPODÁRSTVO

Matovič 
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Na zimu nám chýba plyn. 
Začína sa spomínať kríza
ENERGETIKA
Zásobníky plynu máme 

naplnené o pätinu 

menej ako vlani. Ak 

vyjdú predpovede 

meteorológov 

o tuhých mrazoch, 

Mário Blaščák ©hn
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Krištúfková pre HN: Tretia vlna bude už 
naisto epidémiou nezaočkovaných ľudí

Bratislava – Naši pestovatelia 
očakávajú druhý najväčší objem 
jabĺk za posledné dve dekády. 
Tejto plodiny sa urodí 35-tisíc 
ton, no farmári majú značný 
problém. Chýbajú im oberači. 
Slováci radšej odídu do Rakúska, 
Talianska či Nemecka, pretože 
si tam viac zarobia. Kým v za-
hraničí dostanú na hodinu prie-

merne okolo osem eur, doma iba 
4,50 eura. Ďalším háčikom je do-
voz. „Je tu obrovský tlak z Poľ-
ska. Máme veľkú konkurenciu, 
ktorá dokáže pestovať za oveľa 
nižšie ceny,“ upozorňuje Miloš 
Šebo, konateľ spoločnosti Fruc-
top.  (RAS)

Viac na strane 2, Tento rok...
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Železné záväzky voči 
Aliancii dopĺňa rozum

Bratislava – Aktuálna situácia aj 
pod vplyvom pandémie na mno-
hých miestach eskaluje. O to viac 
prichádzajú do popredia otázky 
týkajúce sa spolupráce. „Sleduje-
me návrat geopolitickej rivality 
medzi mocnosťami. Vidíme hneď 
niekoľko príkladov na východe 
Ukrajiny, západe Balkánu, Kauka-
ze, ale tiež v celej Afrike, pričom 
práve stredná Európa je veľmi 
zraniteľná,“ uviedol na úvod utor-
kovej konferencie Bezpečnosť nie 
je samozrejmosť 2021 prezident 
Globsecu Róbert Vass.

Kým v roku 2017 chcela ostať 
súčasťou Severoatlantickej alian-
cie menej ako polovica Slovákov, 
v tomto roku už bolo organizácii 
naklonených 63 percent našincov. 
Vyplýva to z júnového priesku-
mu verejnej mienky Globsec Fóra, 
ktorý sa uskutočnil v 10 krajinách 
strednej a východnej Európy vrá-
tane našej. Vojenské zoskupenie, 
ktorého súčasťou sme už 11 rokov, 
je tak čoraz dôležitejším pilierom 
našej obrany. Jeho význam sa eš-
te zvyšuje v časoch, keď na mno-
hých miestach sveta „tlejú“ prob-
lémy, z ktorých môžu neskôr vy-
puknúť „požiare“.

Okrem spoliehania sa na spojen-
cov preto stoja dôležité úlohy na 
zaistenie bezpečnosti aj pred naši-
mi ozbrojenými silami. „Podarilo 
sa nám zaobstarať radary, čo bolo 
pre nás veľkou prioritou. A to ne-
hovorím len o 3D radaroch, ale tiež 

o letiskových radaroch na všetky 
tri vojenské letiská v Malackách, 
na Sliači a v Prešove,“ vymenoval 
medzníky svojho rezortu minister 
obrany Jaroslav Naď. „Ďalšou pri-
oritou je vybudovanie ťažkej me-
chanizovanej brigády, čo je aj náš 
záväzok voči Aliancii, ale tiež reál-
na potreba ozbrojených síl,“ dodal 
šéf silového ministerstva s tým, že 
sa tiež už onedlho začne verejné 
obstarávanie na projekty pásových 
aj kolesových bojových obrnených 
vozidiel. Celkovo nás tieto investí-
cie budú stáť asi dve miliardy eur.

Menej železa, viac rozumu
Slovensko bude musieť zamerať 
svoju pozornosť aj na kyberbez-
pečnosť, teda na nové druhy bo-
jísk. „Veľkou výzvou je pre nás 
nasaditeľný svet, kde sme zaspali 
dobu. Pod týmto pojmom rozu-
mieme mobilné prevádzky alebo 
autá, ktoré majú v sebe digitálne 
rádiá či serverové komponenty 
a ktoré si v rámci komunikácie 

odovzdávajú informácie,“ uviedol 
Štefan Čahoj zo sekcie moderni-
zácie ministerstva obrany.

O tom, že Slovensko očakáva 
zmeny k lepšiemu práve v tých-
to oblastiach, sa hovorí dlhodobo, 
diskutujúci však upozorňujú aj na 
fakt, že v našich ozbrojených si-
lách v podstate nie je oblasť, v kto-
rej by bola nová technika zbytoč-
ná. „Či potrebujeme viac rozumu 
alebo viac železa, závisí od toho, 
na čo sa pozeráme. Ak sú to zá-
väzky voči Aliancii, je jasné, že 
potrebujeme železo. Na druhej 
strane, tieto vozidlá sú síce pekné, 
ale nebudú funkčné bez spomína-
ného rozumu,“ doplnil Čahoj.

Je zrejmé, že za zvyškom vy-
spelej Európy a tiež za zvyškom 
spojencov z Aliancie zaostáva-
me. Snaha o ich dobehnutie bude 
akýmsi bojom s veternými mlyn-
mi. Napriek tomu stále existujú 
oblasti, na ktoré by sme sa mohli 
zamerať. Zároveň by sme mohli 
využiť potenciál privátnej sféry. 

„Určite by pomohlo, ak by ozbro-
jené sily viac spolupracovali so 
startupmi, teda s malými firmami, 
ktoré majú nápady. Skrátka anga-
žovať súkromný sektor do obrany 
hraníc,“ uviedol riaditeľ sloven-
skej pobočky spoločnosti Check 
Point Software Technologies An-
drej Aleksiev. Podľa rezortu obra-
ny, žiaľ, podobné kroky zatiaľ štát 
neplánuje, jedným z dôvodov je aj 
štátna byrokracia.

Zmeny v NATO
Zmeny v bezpečnostnej stratégii 
vo vojenskom pakte sa budú diať 
aj priamo od okrúhleho stola. 
V týchto dňoch a týždňoch pre-
bieha príprava novej strategickej 
koncepcie.

„Tento proces bude dynamický, 
pre Slovensko bude dôležité, aby 
ostal zachovaný trojpilierový sys-
tém – kolektívna obrana, koope-
ratívna bezpečnosť a krízový ma-
nažment,“ vysvetlil štátny tajom-
ník rezortu obrany Marian Majer.

HN KONFERENCIA
Hlavnou prioritou 

Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky na 

nasledujúce obdobie 

mechanizovanej 

brigády.

Juraj Pivarči  ©hn

juraj.pivarci@mafraslovakia.sk

HOSPODÁRSTVO

Brusel – Tempo rastu podnikateľ-
skej aktivity v eurozóne sa v sep-
tembri spomalilo a bolo najslabšie 
za päť mesiacov. Nové reštrikcie, 
ktoré majú spomaliť šírenie delta 
variantu nového koronavírusu, 
mali totiž negatívny vplyv na do-
pyt. Okrem toho problémy v rámci 
dodávateľských reťazcov spôsobili 
prudký nárast cien vstupov, ktoré 
sa dostali na najvyššiu úroveň za 
viac než 20 rokov. Zložený index 
nákupných manažérov, ktorý zahŕ-
ňa výrobný sektor aj služby, v sep-
tembri padol na 56,1 bodu z 59 bo-
dov v auguste, uviedla firma IHS 
Markit vo svojom rýchlom odhade.

Ekonómovia počítali s pokle-
som len na 58,5 bodu. Index však 
aj napriek tomu zostáva vysoko 
nad 50-bodovou hranicou, ktorá 
oddeľuje zníženie aktivity od jej 
expanzie. Septembrový PMI jasne 
ukazuje „neželanú kombináciu 
výrazného spomalenia ekonomic-
kého rastu a prudkého zvýšenia 

cien“, uviedol hlavný ekonóm IHS 
Markit Chris Williamson. „Zdá 
sa, že rast sa zrejme ešte viac spo-
malí v nasledujúcich mesiacoch, 
ak ceny a dodávateľské problémy 
nezačnú ustupovať, predovšet-
kým v prípade, ak to bude spre-
vádzať akýkoľvek nárast prípadov 
infekcií novým koronavírusom.“ 
Index vstupných nákladov vysko-
čil na 70,5 bodu a dostal sa naj-
vyššie za viac než dve desaťročia. 
Naopak, index očakávaní týkajú-
cich sa produkcie klesol na osem-
mesačné minimum.  (TASR)

Rast podnikateľskej 
aktivity sa spomalil

ENERGETIKA

Dudince – Mesto Dudince 
v Krupinskom okrese má nové 
zmluvy na dodávku zemné-
ho plynu a elektrickej energie 
na roky 2022 až 2023. Uviedol 
to primátor Dušan Strieborný. 
Pripomenul tiež, že zmluvy 
podpísal v auguste tohto roka. 
„V porovnaní s cenami týchto 
komodít podľa platných zmlúv 
na roky 2020 až 2021 sú výrazne 
vyššie. Zemný plyn má zvýšenie 
o 78 percent a elektrická energia 
o 73 percent,“ spomenul s tým, 
že samospráva neprevádzkuje 
žiadnu centrálnu kotolňu. Ako 
zdroj tepla v budovách, ktoré 
sú majetkom mesta, využíva 
mesto zemný plyn. Sú to budovy 
mestského úradu, zdravotného 
strediska, požiarnej zbrojnice, 
Spojenej školy Dudince a aj dva 
hospodárske dvory.

Patria sem aj tri budovy do-
mov služieb, ktorých súčasťou 
je aj desať nájomných bytov. 

„V 90 nájomných bytoch je zdro-
jom tepla elektrická energia,“ 
uzavrel primátor. Cena tepla pre 
odberateľov štátnych teplární by 
mohla v budúcom roku vzrásť 
približne o desať percent, a to 
napriek úsporám, ktoré prinieslo 
združenie teplární v Košiciach, 
Martine, Žiline, vo Zvolene, 
Trnave a Bratislave do spoloč-
nosti MH Teplárenský holding. 
Príčinou pravdepodobného rastu 
ceny tepla je extrémne zvýšenie 
cien emisných povoleniek a cien 
plynu, uviedlo v pondelok vede-
nie MH Teplárenského holdin-
gu. „Zvýšenie z nášho pohľadu 
nebude dramatické. Nárast bu-
de na úrovni desiatich percent,“ 
povedal obchodný riaditeľ MH 
Teplárenský holding Vojtech 
Červenka. Ceny emisných povo-
leniek sa za posledný rok zdvoj-
násobili, keď sa obchodujú pri-
bližne za 60 eur za tonu vypus-
teného oxidu uhličitého.  (TASR)

Majú nové zmluvy na 
dodávky zemného plynu

70,5
BODU

bol index vstupných nákladov, 
najvyššie za viac než dve 

desaťročia.

Bezpečnosť nie je 
samozrejmosť 2021
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Na fotografii zľava bývalý člen Generálneho štábu OS SR Pavel Macko, Štefan Čahoj z ministerstva obrany, riaditeľ pobočky 
Check Point Software Technologies Andrej Aleksiev a technický riaditeľ Tempest Branislav Baranovský. SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Ponuka na predaj – areál SPP Žilina

Areál pre administratívne a prevádzkové činnosti v Žiline na Závodskej ceste.

Areál je čiastočne prenajatý – INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ

Bližšie informácie na www.spp.sk v časti predaj a nájom nehnuteľností.

Kontakt: reality@spp.sk

MS205362/01    

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

na Paulínskej ulici v Trnave.

Podrobnosti na www.stuba.sk

MS205077/08

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie 

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, so sídlom 

Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava.

Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej 

stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (www.health.gov.sk).

MS205410/01   

Opakovaná verejná súťaž

Spoločnosť MH Manažment, a.s. vyhlasuje opakovanú 
verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v okrese Zvolen.

Podrobnosti na www.mhmanazment.sk/verejne-sutaze/
MS205346/01   

CEMMAC a.s., so sídlom Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, 

IČO: 31 412 106, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 14/R

oznamuje podľa § 118 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, že dňa 14.09.2021 

bola ukončená povinná ponuka na prevzatie akcií spoločnosti CEMMAC a.s. V rámci tejto ponuky 

nadobudla spoločnosť CEMMAC a.s. 248 kusov akcií ISIN CS0009007752, čo predstavuje 0,05 %  zo 

základného imania  spoločnosti  CEMMAC a.s.

MS205373/01   

MS205341/01

MS205395/01

MS205405/01

MS205406/01

MS205409/01

365. life, správ.,spol., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 20. 9. 2021

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

365. life dlhopisový garantovaný d.f. 0,049315 430 841 409,76 €

365. life akciový negarantovaný d.f. 0,047406 76 615 804,45 €

365. life indexový negarantovaný d.f. 0,073649 69 112 306,09 €

 cient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

MS203736/25     

I N Z E R C I A

Najaktuálnejšie 

ekonomické spravodajstvo 

na slovenskom internete.

Generálny partner
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