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Exkluzívny prieskum: Kiska
oslabuje SaS a progresívcov
POLITIKA

©hn

Pavel Knpako

Nástup konzervatívne
orientovanej strany
Andreja Kisku by
percentá, paradoxne,
osekal liberálom
a progresívcom.

pavel.knapko@mafraslovakia.sk

Bratislava – Projekt novej strany
dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku by konkurencii vo
voľbách výrazne ubral percentá.
Podľa exkluzívneho prieskumu
agentúry AKO pre HN by sa dostal do parlamentu zo štvrtého
miesta, a to s 10,8 percentami.

Napriek tomu, že by Kiskova iniciatíva neuspela ako jednotka, Zloženie elektorátu
uškodila by všetkým. „Dokonca A. Kisku (v percentách)
aj ĽSNS a s výnimkou KDH pravdepodobne každému. Títo voliči bývalí nerozhodnutí
28,2
hľadajú niečo nové, novú alterexvoliči
PS/SPOLU
16,7
natívu,“ povedal pre HN riaditeľ
agentúry AKO Václav Hřích.
exvoliči SaS
15,4
Práve stabilné čísla kresťanských demokratov sú pomerne exvoliči Sme Rodina
10,3
kuriózne. Doterajšie očakávania
Pozn. bývalí voliči
boli, že strana bude skôr konzer- Zdroj: AKO pre HN
s najväčším zastúpením.

vatívneho ladenia. Aj Juraj Šeliga,
organizátor protestov Za slušné
Slovensko, v rozhovore pre Denník N povedal, že seba, ako aj Kisku vníma ako umiernených konzervatívcov. Šeliga bude súčasťou
prezidentovho projektu.
Najviac by nástup nového subjektu pocítili liberáli. SaS Richarda Sulíka by stiahla dve percentá,
PS a Spolu až 2,4 percenta. Podľa
politológa Jozefa Lenča sa k nej

prikláňajú najmä ľudia, ktorí sa
nepovažujú dostatočne reprezentovaní spomínanými stranami.
Prieskum bol realizovaný 28. až
31. mája. Ide o prvé meranie Kiskových preferencií vôbec, doteraz sa skúmal len jeho potenciál.
Či pôjde skutočne o konzervatívnu stranu, sa ukáže 17. júna. Vtedy
by mal byť známy aj názov strany.
Viac na stranách 2 a 3

Slovensko
bude tento
týždeň
tropické
Bratislava – Počas tohto týždňa
Slovensko čaká niekoľko tropických
dní za sebou. Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav,
teplotne nadnormálne počasie u
nás prevláda už od začiatku júna,
ale budúci týždeň sa ešte oteplí.
Keďže sa zároveň očakáva prevažne
jasné až polooblačné počasie, Slovensko čakajú veľké horúčavy. Do
stredy tak vystúpi popoludní v nižších polohách teplota vzduchu na
26 až 33 stupňov, vo štvrtok a piatok dokonca na 28 až 34 stupňov
Celzia. Veľmi teplo bude aj v noci.
(TASR)
SNÍMKA: TASR/H. MIŠOVIČ

INVESTÍCIE

EY PODNIKATEĽ ROKA

Popradu núkajú na predaj športový
komplex, na ktorom pohoreli hokejisti

Naučil stroje predvídať,
je top podnikateľ roka

Poprad – Zdá sa, že mesto Poprad čaká po výmene primátorov obdobie veľkých biznisov za
milióny eur. Popradská radnica
rokuje s britským veľkopodnikateľom so slovenskými koreňmi
Janom Telenským o predaji svojho 15-percentného podielu v jeho
akvaparku Aquacity. Mesto záro-

veň predá cez súťaž developerom
rozsiahly areál bývalých kasární
vhodný na bytovú výstavbu.
Najnovšie sa samospráve na obzore rysuje ďalší realitný obchod
v miliónovej hodnote. Spoločnosť
Keraming z Trenčína popradskej
radnici núka nedokončený športový komplex Active Zone, ktorý pô-

vodne rozostavali známi hokejisti
so skúsenosťami z NHL Ľuboš Bartečko a Radoslav Suchý. „Dovoľujem si Vás osloviť s ponukou predaja do vlastníctva mesta Poprad, samozrejme, za podmienok, ktoré by
boli pre obe strany akceptovateľné.
Samotné podmienky predaja projektu by boli predmetom ďalších

Cena

Predplatné

cena 0,99 EUR /
predplatné 0,876 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

rokovaní,“ píše v liste popradskému primátorovi Antonovi Dankovi šéf a väčšinový akcionár spoločnosti Keraming Dušan Jasečko.
O možnosti získať do majetku
mesta nehnuteľnosti budú mestskí
poslanci debatovať vo štvrtok.
Pokračovanie na strane 10

Monte Carlo – Keď šiel rodák
z amerického Michiganu Brad
Keywell po dcéru na letisko,
zistil, že let má veľké meškanie.
Letecká spoločnosť totiž nemala
v správnom čase správne informácie. Keywell premýšľal, čo
s tým urobiť. Pred piatimi rokmi
založil spoločnosť Uptake Technologies, ktorá sa zaoberá získa-

vaním a spracovaním dát. Rýchlo
sa ukázalo, že Keywell stavil na
správny segment. A získal ocenenie aj osobne. V Monte Carle
bol vyhlásený za tohtoročného
Svetového EY podnikateľa roka.
Na podujatí sa HN zúčastnili
ako mediálny partner.
Pokračovanie na strane 12
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Vládne dlhopisy
kupón

7. 6. 2019

splatnosť 5 rokov
splatnosť
kurz

výnos

kupón

splatnosť 10 rokov
splatnosť
kurz

výnos

Nemecko

0

Francúzsko

2,25

Dánsko

1,5

15.11.2023

109,501

-0,610

Belgicko

0,2

22.10.2023

102,860

-0,447

Holandsko

0

15.1.2024

102,380

-0,510

0,25

EÚ

0

5.4.2024

102,941

-0,6

0,25

Veľká Británia

1

22.4.2024

102,015

0,579

1,625

22.10.2028

Španielsko

0,35

30.7.2023

102,167

-0,172

1,45

30.4.2029

108,62

0,552

Taliansko

1,85

15.5.2024

101,601

1,517

3

1.8.2029

105,961

2,35

Česko

5,7

25.5.2024

119,95

1,493

2,75

23.7.2029

110,38

1,628

Fínsko

2

15.4.2024

112,074

-0,459

0,5

15.9.2029

104,611

0,049

5.4.2024
25.5.2024

102,941

-0,600

0,25

15.2.2029

104,970

113,602

-0,459

-0,256

0,5

25.5.2029

104,115

0,0847

0,5

15.11.2029

107,398

-0,201

0,9

22.6.2029

107,343

0,161

15.7.2029

103,477

-0,093

15.2.2029

104,97

-0,256

107,269

0,817

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

Krížové kurzy vybratých svetových mien
AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

EUR
0,6176
0,6651
0,8156
0,8933
0,1339
0,0939
1,1239
0,8824
1

USD
0,6999
0,7538
0,9243
1,0124
0,1518
0,1064
1,2737
1
1,1333

GPB
0,5495
0,5918
0,7257
0,7949
0,1192
0,0835
1
0,7851
0,8901

SEK
6,5778
7,0837
8,6864
9,5143
1,4265
1
11,9701
9,3982
10,6483

DKK
CHF
4,6113 0,6914
4,9658 0,7445
6,0894 0,9130
6,6698
1
1 14,9930
0,7010 0,1051
8,3913 1,2575
6,5884 0,9878
7,4681 1,1196

Eurodepozity
1 deň
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

-0,50 -0,30
2,30 2,50
0,55 0,85
-0,65 -0,15
-0,95 -0,75
-0,15 0,00

7. 6. 2019
JPY
75,7250
81,5500
100
109,5250
16,4221
11,5123
137,8350
108,1950
122,6200

CAD
0,9286
1
1,2263
1,3432
0,2014
0,1412
1,6899
1,3268
1,5037

7. 6. 2019 Hodnoty k 17:45 CET
1 mesiac
-0,47
2,36
0,65
-0,51
-0,95
-0,47

-0,27
2,56
0,85
-0,01
-0,65
-0,27

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

-0,46 -0,24
2,36 2,56
0,67 0,87
-0,19 0,03
-0,90 -0,60
-0,30 0,10

-0,41 -0,19
2,27 2,47
0,78 0,98
-0,30 0,20
-0,87 -0,57
-0,27 -0,07

-0,34 -0,12
2,26 2,46
0,86 1,06
-0,22 0,28
-0,83 -0,53
-0,18 0,10

Základné úrokové miery depozitov na trhoch
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD
TIBOR JPY

AUD
1
1,0769
1,3206
1,4464
0,2169
0,1520
1,8197
1,4288
1,6190

1 mesiac
0,72413
-0,381
2,3518
-0,11783

2 mesiace
0,7605
0,000
2,4301
-0,09533

3 mesiace
0,7825
-0,319
2,4506
-0,067

6 mesiacov
0,86613
-0,256
2,3718
-0,00883

1 rok
-0,29 -0,07
2,25 2,45
0,91 1,11
0,05 0,28
-0,71 -0,41
-0,16 0,10

7. 6. 2019
9 mesiacov 1 rok
– 0,97513
0,000 -0,175
– 2,3461
– 0,07033

INZERCIA

HOSPODÁRSKE NOVINY
PONDELOK 10. JÚNA 2019

Popradu núkajú...
Dokončenie zo strany 1

Aký názor na ponuku majiteľa Active Zone majú vrcholoví
zástupcovia samosprávy, nie je
známe. Prvý viceprimátor Popradu Štefan Pčola, ktorý v predvolebnej kampani podporoval
návrat Antona Danka do kresla
primátora, na otázky HN nereagoval. HN neodpovedal ani pôvodne názorovo opozične ladený
druhý viceprimátor Popradu Ondrej Kavka.

Spoločnosť
Keraming ponúka
nehnuteľnosť na
predaj popradskej
samospráve.
Monika Zelenková,
hovorkyňa firmy Keraming

Ponuka vyvoláva
množstvo otázok
Či v prípade kúpy športového
komplexu mestský rozpočet
utiahne jeho dostavbu a prevádzku, je rovnako otázne. Na
porovnanie – prevádzka mestského zimného štadióna za rok
2018 vyšla na necelých 550-tisíc
eur. V minulosti ľadová plocha
a jej obsluha ročne stáli Popradčanov vyše 700-tisíc eur. Vlani
však systém chladenia prešiel
zásadnou rekonštrukciou za
880-tisíc eur, čo zásadne zníži
náklady na jeho prevádzku.
Už dlhší čas sa pritom pod Tatrami diskutuje o potrebe tréningovej haly pre hokejistov všetkých vekových kategórií. V hre

je jej výstavba vedľa Zimného
štadióna mesta Poprad, na ktorú sumou približne milión eur
prispeje aj Slovenský zväz ľadového hokeja. Zväz zároveň
v spolupráci s klubom HK Poprad a podnikateľom Janom Telenským plánuje založenie hokejovej akadémie.
Ďalšou nezodpovedanou otázkou ostáva cena za rozostavaný
komplex Active Zone, ktorý v súčasnosti tvoria iba prázdne haly. Na stavbe sa pritom až do jej
zastavenia podľa odhadov HN
preinvestovalo zhruba 3,5 až 4
milióny eur. Ďalšie milióny eur
si preto vypýta jej dokončenie

v naprojektovanej podobe. Problémom môže byť aj vlastníctvo
pozemkov pod športovým areálom.
Iba tretinu jeho rozlohy totiž
vlastní majiteľ budov Keraming.
Zvyšok parciel patrí podnikateľovi Jánovi Rexovi zo Spišskej
Belej, ktorý pozemky stavbárom
z Trenčína prenajíma.

Zámer hokejistom nevyšiel
Projekt Active Zone verejnosti
spoločne predstavili ešte v roku
2014 hokejisti Ľuboš Bartečko
a Radoslav Suchý s vtedajším
primátorom Popradu Antonom
Dankom.
Generá l ny m dodávateľom
športového komplexu pre popradskú spoločnosť Sport Project
sa pred piatimi rokmi stala stavebná firma Keraming. Stavbári však po čase svoje práce zastavili pre nevyplatené faktúry. Projekt známych hokejistov
z Popradu potopil do červených
čísiel nesprávny odhad investičných nákladov.
Projektovú a ekonomickú časť
Active Zone mal na starosti ich
vtedajší spoločník v Sport Projecte Ľuboslav Baláž. Spoločnú firmu napokon opustil v čase, keď už bojovala s finančnými problémami. Použité riešenia

a vytypované technológie si
v skutočnosti vypýtali oveľa viac
peňazí ako v papierových predpokladoch, a preto sa stavebné
práce na Active Zone zastavili.
Keraming sa s firmou Sport Project súdila. Napokon získala stavenisko na svoj list vlastníctva.
Už približne rok hľadá pre projekt v pôvodnej podobe kupujúceho i medzi podnikateľmi.
„Spoločnosť Keraming ponúka
spomínanú nehnuteľnosť na predaj popradskej samospráve aj komerčným subjektom,“ potvrdzuje pre HN jej hovorkyňa Monika
Zelenková.

PROJEKT
ACTIVE ZONE POPRAD
Podľa spoločnosti Keraming
má zaplniť medzeru na trhu
v dopyte po službách so
športovým vyžitím pre profesionálov a verejnosť.
Chce ponúkať služby
na svetovej úrovni a využiť
rastúci záujem o šport
na Slovensku i v celej
Európe.
Má podporiť Poprad ako hokejové mesto a môže zvýšiť
návštevnosť regiónu
Vysokých Tatier.

OMV chce
od Gazpromu
skvapalnený
plyn
Viedeň, Petrohrad – Šéf rakúskeho
energetického koncernu OMV Rainer
Seele (na snímke) podpísal počas fóra
v Petrohrade memorandum o spolupráci v oblasti skvapalneného zemného plynu so šéfom Gazpromu Alexejom
Millerom. Spoločnosti sa dohodli na
tom, že Gazprom v roku 2020 dodá
OMV 1,2 miliardy kubických metrov
LNG. Spolupráca by mala pokračovať
aj po roku 2020. Seele a Miller podpísali aj dohodu, na základe ktorej OMV
za 905 miliónov eur kúpi takmer štvrtinu sibírskeho náleziska Urengoj. Potrebné kroky chcú spoločnosti dokončiť
ešte v tomto roku, i keď transakciu musia schváliť ruské úrady. Rokovania boli
veľmi zdĺhavé, keďže pôvodný úmysel
vymeniť aktíva OMV v Nórsku zlyhal na
odmietnutí nórskych úradov.
(ČTK)
SNÍMKA: REUTERS

HN16739

HANSAINVEST Hanseatische Kategória Mena Aktuálna Predajná Nákupná
Investment-GmbH
fondu
cena
cena
cena
podielu podielu podielu

Čistá
hodnota
majetku
vo fonde

C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)

UCITS

EUR

107,972

113,371

107,972

16,586

C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)

UCITS

EUR

105,531

110,808

105,531

66,543
HN16314

LETECKÝ PRIEMYSEL

DOMÁCA EKONOMIKA

Čína má záujem
o naše simulátory

Revíziu Vážskej kaskády
bude robiť Váhostav

Ning-po, Bratislava – Slovenským
firmám sa otvárajú nové investičné príležitosti na čínskom trhu.
Dve spoločnosti zo Slovenska sa
budú podieľať na dodávke simulátorov leteckej techniky, ako aj
na výcviku pilotov a poskytovaní
know-how v tejto špecializovanej
oblasti. Nová investícia má byť
v hodnote 100 až 120 miliónov
eur. Okrem toho sa Číňania zaujímajú aj o slovenské mliečne
výrobky.
V čínskej provincii Che-pej
sa má vybudovať nové tréningové centrum pre pilotov čínskych aerolínií a pre výcvik pilotov najpoužívanejších typov
leteckej techniky pre Airbus, Boeing, Embraer. Na výstave China
CEEC Investment and Trade EXPO v Ning-po podpísali za prítomnosti slovenského vicepremiéra Richarda Rašiho dve slovenské
firmy rámcovú dohodu s čínskym
investorom.
Nové tréningové centrum by
malo byť podľa plánov sprevádzkované od budúceho roka. „Proces výstavby je plánovaný na obdobie zhruba piatich rokov. Ide

Žilina – Revíziu Vážskej kaskády
v úseku Hričov – Mikšová – Považská Bystrica bude robiť spoločnosť Váhostav-SK, ktorá bola
jediným záujemcom o pridelenie
zákazky v procese verejného
obstarávania. Ako informoval
Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany,
prostredníctvom vestníka Úradu
pre verejné obstarávanie, celková
hodnota zákazky dosiahla takmer
2,6 milióna eur bez DPH, v porovnaní s predpokladanou hodnotou
je nižšia o necelých 25-tisíc eur.
Zmluvu s Váhostavom podpísal
SVP 28. mája. Revízia pozostáva z
13 stavebných objektov. Podľa ho-

o zásadnú investíciu čínskej strany. Cíti potrebu rozširovania tréningových kapacít, pretože čínsky
trh prepravy osôb a tovaru v leteckej technike výrazným spôsobom
rastie,“ priblížil predseda dozornej rady spoločnosti VRM na Slovensku Pavol Grman. Podľa jeho
slov štatistiky ukazujú, že v roku
2022 bude mať Čína najväčší trh
leteckej prepravy na svete. „V priebehu 15 rokov musí Čína pripraviť
ďalších 200-tisíc až 250-tisíc pilotov a potrebuje mať vybudované
domáce prepravné kapacity,“ vysvetlil Grman. Čínska strana by sa
mala na investícii podieľať 65 percentami. „Naša firma bude pôsobiť ako technologický garant, čiže
bude dodávať simulátory a ďalšiu
technológiu do tohto tréningového centra,“ priblížil Grman.
Číňania prejavili záujem aj
o slovenské mliečne výrobky.
Poľnohospodárom sa otvárajú
možnosti vstupu na ázijský trh
po podpise dohody medzi Čínou
a Slovenskom v apríli. Zameraná
je na podporu vývozu mlieka. Slovenské firmy túto možnosť vítajú,
( TASR)

Druhá vážska kaskáda pri Trenčíne.

vorcu Vodohospodárskej výstavby
Mariána Bocáka periodická revízia kanálovej sústavy bola naplánovaná v zmysle schváleného
poriadku a jej cieľom je bezpečná
prevádzka energetickej sústavy.
„Revízia bude zameraná na
opravu návodných betónových
tesnení a odstránenie nánosov
z usadzovacích bazénov na prítokoch do energetického kanála
a pred vodnou elektrárňou Považská Bystrica,“ doplnil Bocák. S postupným vyprázdňovaním kanálovej sústavy sa začne 12. augusta, samotné práce na opravách sú
naplánované od 2. septembra do
21. októbra.
(TASR)

SNÍMKA: TASR/R. STOKLASA

