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Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice ďakuje Lige 
proti rakovine SR za poskytnutý fi nančný dar vo výške 41 000 € na 
projekt „Včasná diagnostika, diferenciálna diagnostika a manaž-
ment nepalpovateľných tumorov prsníka ultrazvukom s vysokou 
rozlišovacou schopnosťou“ pre  gynekologické oddelenie.
Jedná sa o fi nančný dar poskytnutý z verejnej fi nančnej zbierky 
z 18. ročníka Dňa narcisov.
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Intesa Sanpaolo Life Ltd
Valuation Date:  22. 10. 2014
Code Unit Linked Prices  Euro
VA PBI Conservative  11,6116
VB PBI Moderate 12,1428
VC PBI Dynamic 12,5209
VD PBI Cash Euro 10,3336
VE PBI Bond Euro 12,5388
VF PBI Bond US Dollar  12,2808
VG PBI Equity Europe 11,7841
VH PBI Equity America 15,0981
VI PBI Equity Emerging Markets 10,1906
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Vyhlásenie verejného ponukového konania na predaj podniku
Compagnucci Slovakia, s.r.o. v konkurze (II. kolo)

Výzva na predkladanie ponúk

Správca úpadcu: SKKS, k.s., Nám. Matice slovenskej 4262/23, 
018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 868 671, vyhlasuje II. 
kolo verejného ponukového konanie na predaj podniku úpadcu: 
Compagnucci Slovakia, s.r.o. v konkurze, Piaristická 276/46, 
911 40 Trenčín, IČO: 35 928 824.
Úpadca je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberala výro-
bou drôtených produktov (košíkov a mriežok s PVC) úpravou 
pre domáce elektrospotrebiče (najmä chladničky a mrazničky). 
Podnik nie je v súčasnosti prevádzkovaný.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní od zverejnenia vyhlá-
senia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Všet-
ky podmienky ponukového konania sú dostupné v kancelárii 
správcu (osobne, elektronicky na skks.spravca@gmail.com 
alebo telefonicky na tel. č. 00421 911 628 777).
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Ako hodnotíte tohtoročnú 
vinársku sezónu?

Vladimír Valenta,
majiteľ Víno Valenta

Tohtoročná sezóna patrí medzi 
najhoršie, čo sa týka kvality 
hrozna, za posledných 35 rokov, 
je porovnateľná s rokom 2010. 
Vína ročníka 2014 budú prázd-
ne, tenké, s vysokým obsahom 
kyselín.

Soňa Bugáňová,
hlavná agronómka Elesko

O roku 2014 ako o excelentnom 
ročníku zrejme nebude hovoriť 
nikto v Európe. Kvantita dopes-
tovaného hrozna bola v Elesku 
porovnateľná s rokom 2013. 
Kvalita jednotlivých odrôd tohto 
ročníka bude porovnateľná s iný-
mi ročníkmi, ako každý ročník, aj 
pri tomto nájdeme pekné vína. 
Ceny zvyšovať nebudeme.

René Kaminský,
výkonný riaditeľ Tokaj & Co

Nebol to rok, ktorý by bol z hľa-
diska počasia veľmi priaznivý. 
Naopak, bol agrotechnicky dosť 
náročný s vysokým tlakom 
chorôb. Vinič trpel a bol postih-
nutý chorobami. Z hľadiska kvali-
ty hrozna to bol priemerný rok. 
Cukry sú primerané, akostné ví-
na budú určite pekné. Zázraky 
by som však neočakával pri to-
kajských výberoch. 

Vladimír Mrva,
člen Predstavenstva Víno Mrva 
& Stanko

Veľmi ťažké a náročné obdobie. 
Hrozno nedosahovalo takú vyso-
kú cukornatosť. Bol to horší roč-
ník pre červené vína z dôvodu 
absencie slnka. Vyniknú ružové 
a biele vína. Nepovažujem to za 
výborný ročník. (EKA)

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Vinári majú slabý rok. 
Odrazí sa to na kvalite
Bratislava – Slovenskí vinohrad-
níci a vinári zažívajú ťažký rok. 
Teplá zima, veľa zrážok a nedo-
statok slnka sa odrazili v horšej 
a menej kvalitnej úrode hrozna. 
V niektorých vinohradoch padlo 
za obeť škodcom a hnilobe až 
70 percent úrody. Zväz výrobcov 
hrozna a vína odhaduje, že v tom-
to roku slovenskí vinári vyrobia 
o 66-tisíc hektolitrov vína menej 
než v minulom roku. „Kvalita ví-
na bude mimoriadne závisieť od 
zručnosti vinárov, ktorí v tomto 
roku aj z priemernej kvality mu-
sia vyčarovať výnimočné vína,“ 
hovorí výkonná riaditeľka zväzu 
Jaroslava Kaňuchová Pátková. 

Vína budú jednoduchšie
Viacerí oslovení výrobcovia sa 
zhodujú, že mimoriadne dobrá 
kvalita sa dá očakávať najmä pri 
ružových vínach. Kvalita bielych 
vín by mala byť priemerná. Naj-
viac umenia budú musieť vinári 
preukázať pri výrobe červeného 

vína. „Biele vína budú o niečo 
tenšie, kyslejšie, jednoduchšie 
v chuti, to isté platí aj o ružových 
vínach,“ hovorí vedúci výroby ví-
na vo vinárstve Pivnica Radošina 
Peter Lukačovič.

Vo vinárstve Karpatská perla 
sa rozhodli ročník 2014 pri nie-
ktorých červených vínach z dôvo-
du zachovania kvality vynechať 
úplne, keďže nedosiahli želané-
prívlastky.

Jeden z najznámejších vinárov 
na Slovensku Peter Matyšák však 
ešte palicu nad „červeným“ úpl-
ne neláme. Modré odrody hroz-
na totiž skupuje od vinohradní-
kov z celého Slovenska. U nie-

ktorých sa klíma prejavila viac, 
u iných menej. Špičkových odrôd 
bude síce menej, vo všeobecnos-
ti by však podľa Matyšáka viná-
ri nemali mať problém vyrobiť zo 
zdravého hrozna s nižšou cukor-
natosťou síce jednoduchšie, ale 
napriek tomu stále kvalitné čer-
vené víno.

Vinári pridávajú viac cukru
Málo slnka a veľa zrážok spô-
sobili, že v hrozne sa tento rok 
nachádza vysoký obsah kyselín 
a menej cukru. Slovenskí výrob-
covia akostných bezprívlastko-
vých vín preto musia ich kvalitu, 
viac ako inokedy, zlepšovať pri-
dávaním cukru. Slovenskí vinári 
sa už preto obrátili na Európsku 
komisiu so žiadosťou o zvýšenie 
limitu obohacovania hroznového 
muštu cukrom. Štandardne totiž 
európska legislatíva umožňuje 
obohacovanie maximálne o dve 
percentá objemu alkoholu. V mi-
moriadnych ročníkoch je však 
možné požiadať o zvýšenie toh-
to limitu o ďalšieho pol percenta 
objemu alkoholu. „Jej schválenie 
sa očakáva v novembri,“ hovorí 
Kaňuchová Pátková.

Ceny zvyšovať nechcú
Náklady na výrobu vína v tomto 
roku však nepredražuje iba cu-
kor, ale i vyššie výdavky na po-
streky vinohradov. Len menšia 
časť oslovených vinárov však pri-
púšťa možnosť, že ich premietne 
do vyššej ceny vína. „Dôležitým 
ukazovateľom pri tvorbe cien slo-
venských vín je aj cena dováža-
ného vína, kde slovenský vinár 
nedokáže konkurovať,“ vysvetľu-
je majiteľ vinárstva Víno Valenta 
Vladimír Valenta.  (EKA)

Vláda musí hľadať nové prestížne sídlo
INVESTÍCIE l Štát nestíha rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach, v ktorom mal vítať delegácie počas nášho predsedníctva v EÚ.

Bratislava – „V rusovskom kaštie-
li by sme chceli prijímať dôležité 
návštevy pri príležitosti sloven-
ského predsedníctva Rady Európ-
skej únie,“ povedal pred dvoma 
rokmi premiér Robert Fica (Smer-
SD). Neogotický kaštieľ plánoval 
zrekonštruovať do roku 2016.

Aj napriek veľkým plánom sa 
renovácia Rusoviec stále neza-
čala. Už dnes je jasné, že kaštieľ 
opravený načas nebude a ako s re-
prezentačným sídlom počas pred-
sedníctva Slovenska s ním už ne-
ráta ani vláda. „Termín ukonče-
nia rekonštrukcie do roku 2016 
nie je reálny,“ potvrdil jej tlačo-
vý odbor. 

Slovensko nie je pripravené
Dôvodom odkladu obnovy kul-
túrnej pamiatky je, že na jar 
z projektu odstúpil architekt Ján 
Bahna, ktorý mal rekonštrukciu 
kaštieľa na starosti. Podľa Úradu 
vlády SR z projektu odišiel pre 
svoj vysoký vek. „Po dvadsia-
tich rokoch rôznych preťahovaní 
a nečinnosti som dal Úradu vlá-
dy návrh, že som ochotný im 
odstúpiť licenčnú  zmluvu, aby 
mohli pokračovať v stavbe. Je to 
bežná forma dohody odovzdania 
autorských práv,“ povedal pre HN 
Bahna. 

Ide tak už o druhý posun za-
čiatku rekonštrukcie. Vlani bo-
li dôvodom peniaze. Úrad vlády 
a architekt mali totiž rozdielny 
názor na to, koľko by mala stáť 
úprava projektu. Bahna rátal, že 
oprava by mohla stáť približne 30 
až 40 miliónov eur. Pôvodný ná-

vrh renovácie pochádza ešte z ro-
ku 1995, keď o záchrane Rusoviec 
rozhodol expremiér Vladimír Me-
čiar. 

Obnova sa má začať 
budúci rok
Náhradu za Rusovce vláda zatiaľ 
nemá. Počas nášho predsedníctva 
počíta ministerstvo zahraničných 
vecí s použitím Bratislavského 
hradu či Reduty. Podľa odborní-
ka na protokol Jarolíma Antala to 
nie je rovnocenná náhrada. „Re-
duta nie je dôstojné miesto. Bude 

to hanba. Slovensko na predsed-
níctvo nie je pripravené,“ vraví 
Antal. 

Aj napriek tomu, že Rusov-
ce nebudú pripravené do roku 
2016, vláda sa plánu mať z nich 
raz reprezentačné sídlo nevzdá-
va.  V súčasnosti pripravuje verej-
né obstarávanie, aby našla nové-
ho architekta. S rekonštrukciou 
kaštieľa sa tak začne najskôr na 
jar budúceho roka. 

Zatiaľ sa vláda snaží v kaštieli 
robiť aspoň nevyhnutnú údržbu. 
Tento rok na to minula 17-tisíc 

eur. Podľa architekta Martina 
Rezníka by tento odklad obnovy 
nemusel byť problém, ak v kaštie-
li ide len o bežné chátranie. „Krát-
kodobo stačia provizórne opatre-
nia ako zamedzenie vnikaniu vo-
dy do objektu cez strechu, okná 
a podobne.“ Ak sa však v objek-
te nachádzajú vážne až havarijne 
poškodené časti, treba ich podľa 
neho odstrániť čo najskôr. 

Pri oprave kaštieľa ráta s pe-
niazmi z rozpočtu, ako aj z euro-
fodov. Okrem toho chce, aby do 
financovania mohol zahrnúť da-

ry od nadácií, občianskych zdru-
žení a podnikateľov. Darcovia by 
si potom kaštieľ mohli bezplatne 
prenajímať na krátky čas. 

Podľa plánov vlády by z opra-
vy mala mať úžitok aj verejnosť. 
Teda konkrétne záhrad a terajšie-
ho čeľadníka. Ten by mal neskôr 
slúžiť ako komunitné centrum 
obce Rusovce. Okrem toho by tu 
mali zriadiť galériu s exponát-
mi z kaštieľa a historickými foto-
grafiami. A v obnovenom parku 
by sa mali konať koncerty a let-
né slávnosti.

Michaela Kušnírová ©hn

michaela.kusnirova@ecopress.sk

Kaštieľ v Rusovciach má byť reprezentatívne sídlo vlády. Zatiaľ štát míňa peniaze len na jeho údržbu.  SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Na predsedníctvo 
ešte nie sme 
pripravení

Jarolím Antal,
odborník na protokol:

Kaštieľ v Rusovciach nebu-
de zrekonštruovaný do roku 
2016, keď budeme predsedať 
EÚ. Je to problém?

Slovensko nie je vôbec pri-
pravené na predsedníctvo, a to 
je problém. Bude to veľká han-
ba, keď nebudeme mať žiadne 
miesto, ktoré by nás reprezen-
tovalo a slúžilo na rokovania. 

Vláda však ako alternatívu 
navrhuje napríklad Redutu. 

Reduta rozhodne nie je dôs-
tojné miesto. Nie je určená na 
takúto príležitosť, ako je pred-
sedníctvo v EÚ. Okrem toho na 
nič ďalšie nie sme pripravení. 

Ako sa k predsedníctvu 
postavili v zahraničí?

Napríklad Portugalsko po-
stavilo z eurofondov celú no-
vú infraštruktúru v krajine. 
Okrem toho postavilo dve nové 
veľkolepé kongresové centrá 
vo veľmi dobrej lokalite. Boli 
to nádherné komplexy a pres-
ne tak sa to má robiť. (MKU)

Málo slnka v tomto roku poznačí najmä kvalitu červených vín. SNÍMKA: HN/TOMÁŠ TIŠŤAN

66
-tisíc hektolitrov. O toľko menej 
vína vyrobia vinári v tomto roku 
ako v minulom.


