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Nemci posielajú 
do Bratislavy 150 miest 
Bratislava – Projekt s pridanou 
hodnotou, ktorý vytvorí až 150 
pracovných miest. Takúto in-
vestíciu získala Bratislava od 
nemeckého gigantu Deutsche 
Telekom. „Je už definitívne 
schválené, že centrum zdieľa-
ných služieb, ktoré tu máme, 
bude rásť,“ povedal na HNkon-
ferencii Finančné riadenie pod-
nikov Sven Erdmann, generálny 
riaditeľ Deutsche Telekom SSC.

Táto firma, ktorá patrí do sku-
piny Slovak Telekomu, už teraz 

v Bratislave zamestnáva asi 350 
ľudí. „Terajšie plány počítajú 
s nárastom nad 500 zamestnan-
cov,“ doplnil. Nábor sa postupne 
začne od nového roka. Podľa An-
dreja Révaya, prezidenta Sloven-
skej asociácie finančníkov, sme 
zaujímaví z viacerých hľadísk: 
„Napríklad kvalitou pracovnej 
sily, polohou, eurom, slušnými 
jazykovými znalosťami a v ne-
poslednom rade aj nákladmi.“

Pokračovanie na strane 9 

Vysoké Tatry – Hotelieri a pre-
vádzkovatelia v cestovnom ru-
chu pod Tatrami sú v pozore. 
Rusko-ukrajinský konflikt sa 
prvýkrát výrazne dotkne aj ich. 
Kým vlani v tomto čase hlásili 
rekordné čísla na zimu, situácia 
sa obrátila. „Pokiaľ sa bojuje, nie 
je záujem o dovolenky, a my tak 
zaznamenávame mimoriadny 

prepad. Medziročne dosahuje 
približne 50 percent,“ hovorí pre 
HN majiteľ cestovnej kancelárie 
Pilgrimtour Blitshteyn. Práve táto 
cestovka je najväčším operátorom 
špecializujúcim sa na turistov 
z Ruska a Ukrajiny.

Na ilustráciu, vlani k nám pri-
šlo cez tohto operátora asi 15-ti-
síc návštevníkov. Výhľady na ten-
to rok tak predpokladajú prepa-
dy o niekoľko tisíc klientov. „Ak 
sa nám podarí zorganizovať šty-
ri charterové lety v porovna-

ní s dvanástimi z minulého ro-
ku, budeme to považovať za ví-
ťazstvo,“ konštatuje Blitshteyn. 
Rusky hovoriaci turisti obsadzo-
vali hotely predovšetkým oko-
lo sviatku Troch kráľov. Výpad-
ky v týchto termínoch potvrdzujú 
aj samotní hotelieri. „Momentál-
ne sme zaznamenali pokles, čo sa 
týka dopytu a rezervácií zo stra-
ny tejto klientely, na úrovni 20 až 
30 percent,“ potvrdzuje výkonná 
riaditeľka organizácie Región Vy-
soké Tatry Lenka Maťašovská.

Dôvodom týchto poklesov je 
popri konflikte aj neistota pri roz-
hodovaní, dosahy sankcií a pre-
dovšetkým prudký pokles ukra-
jinskej hrivny. Aj preto sa hote-
lieri začínajú pozerať po náhrade. 
„Chceli by sme vo väčšej miere 
pritiahnuť hlavné skupiny turis-
tov, teda okrem Slovákov najmä 
klientov z Česka a Poľska,“ uvied-
la Lucia Dubielová zo Združenia 
cestovného ruchu Vysoké Tatry.

Pokračovanie na strane 8 
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PREČO ČÍTAM HN

Stojí za tým jednoduchý dô-
vod. V HN sa vždy dozviem 
presné a relevantné informá-
cie bez nádychu bulváru. Pri-
vítal by som viac profilov ľudí, 
osobností, ktoré pre svet nie-
čo znamenajú.

Pavol Krúpa,
majiteľ Arca Capital
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Tatry majú problém. Málo Rusov
CESTOVNÝ RUCH l Napätú situáciu na východe Európy pocítia aj naše veľhory. Chýbať budú tisícky turistov.

Dôsledky krízy na 
turizmus v horách
Vlani mali Tatry rekordný 
nárast turistov z Ruska 
a Ukrajiny.

Len cestovka Pilgrimtour ich 
tam priviezla 15-tisíc.

Tento rok ich má byť až 
o 50 percent menej. 
Dôvodom je konflikt, ale aj 
veľký prepad ukrajinskej 
hrivny oproti euru.  

Bratislava, Kyjev – Nedeľa 26. októbra, osem 
hodín večer. Hlasovacie miestnosti na Ukrajine sa 
zatvorili a konfliktom poznačený štát čoskoro 
spozná svoj nový parlament a vládu. Komplikova-
ný volebný systém spôsobil, že reálne výsledky 
budú známe až dnes. Platí však, že k odkazu revo-
lučného Majdanu sa hlásia takmer všetky politic-
ké strany so šancou na vstup do parlamentu. Aj 
podľa posledných prieskumov majú šancu na 
vstup do snemovne iba prozápadne orientované 
strany – a žiadne proruské. Jasným favoritom na 
víťazstvo je blok súčasného prezidenta Petra Po-
rošenka (na snímke počas odovzdávania hlasu 
v Kyjeve), vo voľbách pravdepodobne získa vyše 
20 percent hlasov. Veľký otáznik však visí nad 
stranou Julie Tymošenkovej, jej popularita sa po-
hybovala tesne pod 5-percentnou hranicou zvoli-
teľnosti.

SNÍMKA: REUTERS

PODROBNÚ ANALÝZU O UKRAJINSKÝCH 
VOĽBÁCH nájdete zajtra v HN.

FINANČNÝ SEKTOR

Pätina bánk eurozóny zlyhala
Bratislava – Až 25 zo 130 najväč-
ších bánk eurozóny zlyhalo v pre-
vierke Európskej centrálnej ban-
ky. Tá v nich odhalila kapitálovú 
„dieru“ vo výške 25 miliárd eur. 
A v prípade, že by sa krajiny, kde 
pôsobia, dostali do problémov, hro-
zí im kolaps. 

Reč však nie je len o gréckych 
či talianskych bankách. Prepad-
li aj tie, ktoré v minulosti pôsobi-
li na Slovensku. Okrem belgického 
dua Dexia a Axa Bank aj rakúska 
Österreichische Volksbanken. Na-
še súčasné banky však skórovali 
nadpriemerne, problémová nie je 

žiadna. „Výsledky komplexného 
hodnotenia potvrdili, že slovenské 
banky sú stabilné, dôveryhodné 
a zdravo fungujúce. V porovnaní 
s európskymi dosahujú vo väčšine 
ukazovateľov priaznivejšie výsled-
ky,“ tvrdí guvernér Národnej ban-
ky Slovenska Jozef Makúch.

Experti prísne testy vítajú. „Ale 
náprava problémov môže naraziť 
na odpor vlád. Ak usúdia, že požia-
davky eurobanky sú v rozpore so 
záujmami štátu,“ tvrdí pre HN eko-
nóm IHS Antonio Timoner-Salva.

Viac na stranách 2 a 3, Téma HN

Slovenské banky 
sú stabilné, 
dôveryhodné 
a zdravo 
fungujúce. 

Jozef Makúch, 
guvernér Národnej banky 
Slovenska


