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ANALÝZA

Kde sa strácajú milióny v zdravotníctve. 
V príplatkoch a opatreniach našej vlády
Bratislava – Košická Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura patrí k naj-
väčším na Slovensku a zamestnáva 
tisícky ľudí. Práve na zamestnan-
cov putuje aj najväčšia časť z pe-
ňazí, ktoré im prichádzajú zo zdra-
votných poisťovní. Celkovo tak na 
osobné náklady dajú 75 percent 
z týchto zdrojov. Každé zvýšenie 

platov či príplatkov je preto pre ne-
mocnicu citlivou témou. A v tomto 
roku boli podobné zmeny už štyri: 
od januára platí vyššia minimálna 
mzda, platy zdravotníkov sa valo-
rizovali podľa priemernej mzdy, 
v máji sa zdvihli príplatky za prácu 
v noci, cez víkendy a sviatky, a tiež 
začali fungovať rekreačné pouka-

zy. Ako vysvetlil hovorca nemocni-
ce Milan Maďar, v dôsledku týchto 
zmien sa osobné náklady za prvý 
polrok zdvihli z vyše 33 miliónov 
na takmer 37 miliónov. Maďar zá-
roveň skonštatoval, že na takýto 
rast výdavkov nemajú prostriedky 
a tento stav „sa prejaví prehĺbením 
straty nemocnice“. V podobnej si-

tuácii sú však aj mnohé iné nemoc-
nice. Preto vládu aj spolu s lekármi 
a poisťovňami v memorande žia-
dajú o dodatočné zdroje vo výške 
150 miliónov. To však dlhodobý 
problém podfinancovania zdra-
votníctva nevyrieši.  (VOT)

Viac na strane 7, Sociálne...

FUTBAL

Stačil rok a Ronaldo 

sa v Taliansku zaplatil 

Bratislava – Vlani v auguste pre-
stúpil Cristiano Ronaldo z Realu 
Madrid do Juventusu za 117 mi-
liónov eur. Otázku, aký ekono-
mický vplyv bude mať jeho prí-
chod do Talianska, zodpovedali 
najnovšie hospodárske výsledky 
tímu. Príjmy Juventusu za vla-
ňajšiu sezónu dosiahli 621,5 
milióna eur. V poslednom reb-

ríčku najbohatších klubov sveta 
od Deloittu by to „starú dámu“ 
katapultovalo z 11. miesta na 
šiestu pozíciu. Paradoxom je, že 
tržby klubu medziročne vzrástli 
o 116,8 milióna eur, čiže takmer 
presne o sumu, ktorú Juventus 
za Ronalda zaplatil.  (MR)

Viac na strane 8, Faktor... 

Čaputová sa 
zúčastnila 
klimatického 
samitu
New York – Na ochranu dažďových 
pralesov pôjde ďalších 500 miliónov 
dolárov. Dohodli sa na tom v rámci kli-
matického samitu OSN Svetová banka, 
Medziamerická rozvojová banka a or-
ganizácia Conservation International. 
Generálny tajomník OSN António Gu-
terres včera oznámil, že 66 krajín sveta 
je odhodlaných dosiahnuť do roku 
2050 stav uhlíkovej neutrality. Na sa-
mite vystúpila aj prezidentka Zuzana 
Čaputová (na snímke na návšteve Fes-
tivalu slovenského dedičstva v americ-
kom New Brunswicku). Podľa ministra 
zahraničných vecí Miroslava Lajčáka 
dostala takúto príležitosť len polovica 
hláv štátov z Európskej únie.  (RED)

Veľký tresk v biznise 
cestovných kancelárií 

Bratislava – Státisíce dovolenká-
rov čakajúcich na návrat domov, 
škody v desiatkach miliónov eur 
a tvrdý úder pre turistické destiná-
cie na juhu Európy. To spôsobuje 
kolaps najstaršej a jednej z naj-
väčších cestovných kancelárií na 
svete Thomas Cook. Spoločnosť, 

ktorej služby ročne využívalo 19 
miliónov klientov, nevstúpi ani do 
riadeného bankrotu. 

Končí rovno v likvidácii. „Ne-
prebehne teda ani pokus o zá-
chranu aspoň časti spoločnosti,“ 
uviedol Lukáš Kovanda, hlavný 
ekonóm Czech Fund.

Dobehli ju dlhy
Jedným z dôvodov krachu obrov-
skej cestovnej kancelárie, ktorá 

zamestnávala vyše 21-tisíc ľudí, 
majú byť podľa agentúry Reuters 
dlhy vo výške 1,7 miliardy libier. 
Jej likvidácia má mať vážny do-
sah najmä na vyhľadávané miesta 
dovolenkárov v Turecku a Gréc-
ku. „Zemetrasenie so silou sied-
mich cunami len príde,“ povedal 
šéf krétskeho turistického zväzu 
Michalis Vlatakis pre grécke mé-
diá. Narážal tak na skutočnosť, že 
mnohé hotely zrejme nedostanú 

zaplatené a poškodená bude tiež 
reputácia krajiny. 

Koniec aj na Slovensku
Thomas Cook predával zájazdy 
aj na Slovensku. Ich sprostred-
kovateľom boli Neckermann 
a TUI, ktoré riadia rakúske po-
bočky. Neckermann včera vypol 
slovenskú webovú stránku, na 
ktorej nechal odkaz: „Thomas 
Cook Austria AG zastavil predaj. 

Zaknihované rezervácie nebudú 
uskutočnené. Ďalšie informácie 
Vám poskytne poistný likvidátor.“ 
Tým je poisťovňa Allianz. Počet 
slovenských klientov nebol pred 
uzávierkou vydania HN známy. 
V súvislosti s krachom sa na re-
zort zahraničných vecí včera ne-
obrátili žiadni občania, informo-
val hovorca rezortu Juraj Tomaga.

Viac na strane 9, Na dovolenke...

CESTOVNÝ RUCH 

Najstarší 

sprostredkovateľ 

dovoleniek na svete, 

firma Thomas Cook, 

skrachoval. Na 

letiskách ostali státisíce 

dovolenkárov.

Miroslav Vajs ©hn

miroslav.vajs@mafraslovakia.sk
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V Prešove nakupujú 
Křetínského autobusy
INVESTÍCIA 
Český výrobca pomôže 
prešovskej SAD obnoviť 
vozidlový park aj vďaka 
eurofondom.  

Prešov – Naposledy autobusári 
z Prešova obnovovali vozidlový 
park vlani pred Vianocami. Za päť 
prímestských a jeden diaľkový 
autobus zaplatili s pomocou euro-
fondov vyše milióna eur. Ešte vlani 
pritom rozbehli megatender na ná-
kup 60 nových autobusov v odha-
dovanej cene takmer 12 miliónov 
eur. Aktuálne z nich nakupujú 15 
nových autobusov za tri milióny 
eur. Túto investíciu spoločnosť 
SAD Prešov hradí zo získaných 
európskych a verejných zdrojov. 

Samotná firma na ňu prispeje 
z vlastného vrecka 10 percentami. 
„V súčasnosti tieto autobusy ešte 
nemáme, pretože projekt je v štá-
diu kontroly, ktorú vykonáva mi-
nisterstvo pôdohospodárstva na 
základe našej žiadosti o vykona-
nie kontroly verejného obstaráva-
nia pred podpisom zmluvy,“ hovo-
rí pre HN šéf a majiteľ spoločnosti 
SAD Prešov Jozef Kičura. 

Verejné dopravné prostried-
ky jej dodajú dve firmy. Celý ten-
der je totiž rozdelený na dve čas-
ti – nízkopodlažné autobusy dlhé 
12 a 10,5 metra. Do súťaže sa za-
pojili dvaja uchádzači, pričom kaž-
dý  vyhral jednu z dvoch častí ten-
dra.

Dodávky si podelili 
Súťaž na dodávku dlhších auto-
busov v počte 30 kusov a z toho 
deväť hradených z eurofondov za 
1,8 milióna eur vyhral košický dí-
ler talianskej značky Iveco Tempus 
– Trans z podnikateľskej skupiny 
dvojice Martina Sojku a Vincenta 
Vattaia. Obaja Košičania zároveň 
podnikajú aj v autobusovej dopra-
ve cez svoju firmu Eurobus, ktorá 
napríklad zabezpečuje prímestské 
spoje v košickej župe. 

Druhým víťazom, ktorý do-
dá celkovo 30 autobusov dlhých 

10,5 metra a z toho šesť hradených 
z eurofondov za necelých 1,2 mi-
lióna eur, je český výrobca SOR 
Libchavy z portfólia uhľobaróna 
Daniela Křetínského a finanční-
ka Romana Korbačku. Na cestova-
nie modernými dopravnými pro-
striedkami sa tak môžu tešiť oby-
vatelia severovýchodu Slovenska. 
Tie sa objavia na linkách do obcí 
Okružná, Svidník, Uzovský Šal-
gov, Sabinov, Šarišské Michaľa-
ny, Šarišské Bohdanovce, Raslavi-
ce, Víťaz, Žipov, Štefanovce, Veľký 
Šariš a Jakubovany. 

Pripravujú otvorenú súťaž
Pre prešovskú župu jazdia okrem 
dopravcu SAD Prešov ešte ďalší 
traja – SAD Humenné, Bus Karpa-
ty a Slovenská autobusová doprava 
Poprad. Tú väčšinovo vlastní po 
tragickej smrti svojho otca Mariá-

na bývalý hokejista Tomáš Troli-
ga, ktorý je zároveň majiteľom 
jediného slovenského výrobcu 
autobusov Troliga Bus v Levoči. 
Fabrika vlani predstavila na veľ-
trhu v Holandsku prvý elektrický 
autobus slovenskej konštrukcie. 
Úplne prvý elektrobus brázdi ulice 

Popradu. Župa pritom so svojimi 
dopravcami podpísala dlhodobé 
10-ročné kontrakty na priamo 
bez súťaže v roku 2009, keď ju 
viedol župan Peter Chudík. Vyso-
kopostavený člen vládnej strany 
Smer vyhral úplne prvé župné 
voľby v roku 2001 a v čele kraja 
sa udržal štyri volebné obdobia 
za sebou až do roku 2017. K pre-
dĺženiu spomínaných zmlúv cez 
dodatky o ďalších päť rokov prišlo 
ešte koncom roka 2016. V tom čase 
bol župným poslancom za stranu 
Smer aj majiteľ prešovskej SAD-
ky Jozef Kičura. Kontrakty preto 
autobusárom definitívne vypršia 
k 31. decembru 2023. Prešovský 
samosprávny kraj sa pod vedením 
jeho predsedu Milana Majerského 
chystá vypísať otvorený tender na 
prímestskú dopravu. „Predpokla-
dáme, že oznam o verejnom ob-
staraní zverejníme do konca roka 
2019 a samotné verejné obstaranie 
sa nám podarí vypísať v priebehu 
rokov 2020,“ vraví krajská hovor-
kyňa z Prešova Daša Jeleňová. 
Prešovskej župe podobne ako 
v ostatných krajoch klesá počet 
cestujúcich. Doplatky z verejných 
zdrojov jej preto pravidelne stúpa-
jú. Vlani štyrom dopravcom roz-
delila dokopy takmer 21,3 milióna 
eur. Oproti roku 2014 ide o nárast 
o takmer štyri milióny eur.

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

MODERNÝ DOPRAVNÝ 
PODNIK

Ku koncu augusta 2019 evi-
duje spoločnosť SAD Prešov 
vo svojej flotile celkovo 192 
autobusov s priemerným ve-
kom osem a pol roka. 
Spoločnosť nakupovala rôz-
ne typy autobusov. Prevažne 
ide o stroje od výrobcov 
Iveco, SOR, Mercedes, Setra, 
Tedom, ale aj Novoplan, 
Pegasus či Karosa.

I N Z E R C I A

V SKRATKE

Frankfurtský veľtrh 
s nízkym záujmom 
návštevníkov 
Frankfurt nad Mohanom – 
Frankfurtský automobilový veľtrh 
IAA tento rok prilákal rekordne 
nízky počet návštevníkov. Nemec-
ké Združenie automobilového 
priemyslu pri ukončení veľtrhu 
oznámilo, že napočítalo zhruba 
560-tisíc návštevníkov. Na minu-
lom ročníku pred dvomi rokmi 
ich bolo 810-tisíc a v roku 2015 
navštívilo výstavné plochy až 
932-tisíc ľudí. Tohtoročný prepad 
pripisuje prezident Združenia au-
tomobilového priemyslu Bernhard 
Mattes okrem iného neúčasti dô-
ležitých automobiliek z Japonska, 
USA, Francúzska a Talianska. Po-
čet vystavovateľov klesol z takmer 
tisíc na 838.  (TASR)

Centrum cirkulárnej 
ekonomiky vytvorí 
200 miest

Šaľa – V Šali by malo vyrásť 
v priebehu niekoľkých rokov Cen-
trum cirkulárnej ekonomiky. In-
vestíciu s rozpočtom 120 miliónov 
eur chce realizovať akciová spo-

ločnosť ewia, ktorá bola založená 
koncom roku 2018 a patrí do port-
fólia investičnej skupiny Wood 
& Company. Centrum cirkulárnej 
ekonomiky má vzniknúť v blíz-
kosti existujúceho priemyselného 
parku. Variant 1 počíta s jeho 
umiestnením v juhozápadnej časti 
a variant 2 v severovýchodnom cí-
pe priemyselného areálu. Ako sa 
uvádza v zámere predloženom na 
posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie, výstavba centra má 
mať ročnú kapacitu 130-tisíc ton 
privezeného odpadu.  (TASR)

Kurz forintu klesol 
na nové historické 
minimum

Praha – Kurz forintu oproti euru 
v pondelok padol na nové histo-
rické minimum – na 335,40 forin-
tu za euro. Neskôr časť strát zma-
zal. Dôvodom zhoršenia nálady 
na trhoch boli slabé čísla z Ne-
mecka. Trhy tiež čakajú na utor-
kové zasadnutie Maďarskej národ-
nej banky a stredajšie zasadnutie 
Českej národnej banky. Očakáva 
sa, že obe ponechajú nastavenie 
svojej menovej politiky nezmene-
né aj napriek uvoľneniu v eurozó-
ne a USA.  (TASR)

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 15,959

Bulharsko 1 BGN 13,235

EMÚ 1 EUR 25,890

Chorvátsko 1 HRK 3,497

Japonsko 100 JPY 21,926

Kanada 1 CAD 17,747

Maďarsko 100 HUF 7,737

Poľsko 1 PLN 5,908

Rumunsko 1 RON 5,450

Rusko 100 RUB 36,840

Švajčiarsko 1 CHF 23,769

USA 1 USD 23,567

Veľká Británia 1 GBP 29,307

Kurzový lístok ČNB
č. 184 (vybrané meny) 23. 9. 2019

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 522,05 TR OZ
Striebro 18,58 TR OZ
Platina 960,94 TR OZ
Paládium 1 656,80 TR OZ

Antimón 99,65 % 5700/5900 USD/mT
Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 2,7/2,8 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 1,1/1,2 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 1,05/1,1 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,8/0,84 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 17,5/18,5 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 0/0 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 153/160 USD/Kg
Germánium kov 1175/1225 USD/Kg
Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 155/160 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2300/2500 USD/mT
Ferromangán 1065/1085 USD/mT
Mangán elect. 1700/1800 USD/mT
Ortuť – USD/flsk
Molyb Fe65 West 27,4/28 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 246/250 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 7,5/8,5 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 935/950 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1600/1700 USD/mT
Tantal 52/55 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 4,5/4,7 USD/Kg
Tungsten Ferro 29/30 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 31/32 USD/Kg
Vanadium Pentox 7/8 USD/lbs
Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 5695 0 5694,65 USD/mT
Olovo 99,97 % 2086 2085,85 0 USD/mT
Hliník 99,70 % 1756 1755,5 1756 USD/mT
Hliník - zliatina 1220 0 1214,75 USD/mT
Nikel 99,80 % 17760 0 17754,5 USD/mT
Cín 99,85 % 16600 0 16575 USD/mT
Zinok 99,995 % 2302 0 2300 USD/mT

Kovy

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   47,45 7,52 301,54 0,43
DE Phel Peak D   52,49 1,33 543,72 0,07

 Meď: 5 326,4 /t
 Hliník: 1 725,6 /t

Lehota platnosti: od 23.  9.  2019 do 27.  9.  2019

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 184  23. 9. 2019

USA USD 1,0985 

Japonsko JPY 118,07 

Bulharsko BGN 1,9558 

Česká republika CZK 25,890 

Dánsko DKK 7,4664 

V. Británia GBP 0,88343 

Maďarsko HUF 334,62 

Poľsko PLN 4,3820 

Rumunsko RON 4,7498 

Švédsko SEK 10,7143 

Švajčiarsko CHF 1,0891 

Island ISK 137,20 

Nórsko NOK 9,9723 

Chorvátsko HRK 7,4068 

Rusko RUB 70,2637 

Turecko TRY 6,2829 

Austrália AUD 1,6224 

Brazília BRL 4,5665 

Kanada CAD 1,4586 

Čína CNY 7,8279 

Hongkong HKD 8,6116 

Indonézia IDR 15 472,37 

Izrael ILS 3,8617 

India INR 77,9405 

Južná Kórea KRW 1 315,27 

Mexiko MXN 21,3353 

Malajzia MYR 4,5976 

Nový Zéland NZD 1,7514 

Filipíny PHP 57,272 

Singapur SGD 1,5140 

Thajsko THB 33,499 

JAR ZAR 16,3465 

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

0,6161 0,6773 0,5454 6,6045 4,6000 0,6713 72,7650 0,8989 1
0,6854 0,7535 0,6067 7,3477 5,1177 0,7468 80,9550 1 1,1126
0,8467 0,9308 0,7495 9,0764 6,3216 0,9225 100 1,2353 1,3743
0,9178 1,0091 0,8125 9,8392 6,8530 1 108,3900 1,3390 1,4898
0,1339 0,1472 0,1186 1,4358 1 14,5923 15,8188 0,1954 0,2174
0,0933 0,1026 0,0826 1 0,6965 0,1017 11,0177 0,1361 0,1514
1,1297 1,2420 1 12,1109 8,4352 1,2309 133,4350 1,6483 1,8343
0,9096 1 0,8052 9,7512 6,7916 0,9911 107,4350 1,3271 1,4765
1 1,0994 0,8852 10,7201 7,4665 1,0896 118,1100 1,4590 1,6237

Krížové kurzy vybratých svetových mien  23. 9. 2019

Minulý rok pribudlo do prešovskej flotily päť nových autobusov za viac ako milión eur.  SNÍMKA: TASR/M. KAPUSTA

HN17006

HN17005

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 
814 99 Bratislava,

IČO: 00682420, IČ DPH: SK2020804478, registrácia: Obchodný register Okresného 
súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl.č. 3010/B 

(ďalej aj ako „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
výberové konanie

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok, predmetom ktorej 
bude odplatné postúpenie súboru 4 pohľadávok Slovenskej záručnej a rozvojovej 

banky, a. s., voči jednému dlžníkovi, ktoré vznikli z úverových zmlúv v celkovej 
hodnote približne 12,78 mil. EUR s prísl., ktorých zaplatenie je zabezpečené aj 

záložným právom k nehnuteľnému majetku.

Súťažné podmienky a detailnejšie informácie  tohto výberového konania  sú zverejnené 

v Obchodnom vestníku č. 181/2019, deň vydania 19.09.2019, zn. S000019 a na webovom 

sídle Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky, a. s.: www.szrb.sk.

Lehota na podávanie návrhov do výberového konania je do 28.10.2019 do 15.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy aj bez 

uvedenia dôvodu  a ukončiť výberové konanie bez výberu víťazného návrhu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez uvedenia 

dôvodu 

a to až do uzatvorenia zmluvy o postúpení pohľadávok. Zrušenie výberového konania bude 

zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, prípadne doplniť podmienky výberového konania 

a/alebo súťažných podmienok. Prípadné zmeny  alebo doplnenia súťažných podmienok 

budú zverejnené 

v Obchodnom vestníku SR a na webovom sídle vyhlasovateľa.

Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. zákona 

č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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Košická župa chce kúpiť 
U. S. Steel za jedno euro 

Košice – Košický samosprávny 
kraj chce odkúpiť U. S. Steel za 
jedno euro. „Vzhľadom na pred-
chádzajúcu diskusiu o investič-
nom dlhu a ekonomických problé-
moch, s ktorými U. S. Steel bojuje, 
sme vedeniu spoločnosti ponúkli 
pomocnú ruku. Aby sme predišli 
následným problémom a uchrá-
nili zamestnanosť v kraji, zatiaľ 
neoficiálne sme ponúkli odkúpe-
nie závodu U. S. Steel Košice za 
obdobných podmienok ako v srb-
skom Smeredeve, kde prešli oce-
liarne do rúk verejného sektora 
za jeden dolár,“ vyhlásil košický 
župan Rastislav Trnka.

U. S. Steel na ponuku v ponde-
lok nereagovala. „Nebudeme sa 
k tomu vyjadrovať,“ odkázal zá-
vod. Kraj v stanovisku tvrdí, že 
sa obáva o osud fabriky, ktorá 
je najväčším zamestnávateľom 
v regióne. U. S. Steel ohlásila 
prepustenie 2 500 zamestnancov 
do roku 2021. „Nazdávame sa, 
že hlavne nízka miera investí-
cií do modernizácie a rozvoja 
podniku má za následok zni-
žovanie konkurencieschopnosti 

U. S. Steel na trhu,“ pozname-
nal Trnka. O možnosti odpreda-
ja minulý týždeň rokoval s vede-
ním podniku. „Naším cieľom je 
zabezpečiť dlhodobý rozvoj fabri-
ky,“ povedal košický župan. 

Ponuku župy považuje mi-
nisterstvo hospodárstva za zo-
smiešnenie podniku. „Pre svo-
je osobné PR Rastislav Trnka 
zosmiešňuje jedného z najväč-
ších zamestnávateľov na Sloven-
sku,“ uviedol v pondelok hovor-
ca rezortu Maroš Stano. „Je to 
absurdné a nezodpovedné voči 
serióznemu investorovi, ale pre-
dovšetkým voči tisícom zamest-
nancov fabriky a mal by zvážiť 
zotrvanie vo funkcii,“ povedal.

Kriticky reagoval aj vicepremiér 
pre investície a informatizáciu Ri-
chard Raši. „Toto je cynický a ne-
chutný žart župana voči ľuďom, 
ktorí v U. S. Steel pracujú a žijú 
v neistote. Ako by mohla župa, 
ktorá nemá zdroje ani na financo-
vanie svojich ciest, škôl a sociál-
nych zariadení, ktoré má v správe, 
zvládnuť vedenie jednej z najväč-
ších fabrík,“ uviedol Raši.  (RED)

Celkový počet prepravených 
ľudí (v miliónoch)

Celkový doplatok 
pre dopravcov (v miliónoch eur)

Autobusová doprava v Prešovskom kraji

Zdroj: PSK
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