
Bratislava – Ak si niekto myslel, 
že si v decembri užije jeden z po-
sledných predvianočných piatkov 
na terase reštaurácie, zostal skla-
maný. Svoje brány museli zatvoriť 
práve v tento deň, 11. decembra. 
A odvtedy zostali so zákazníkmi 
v kontakte už len prostredníc-
tvom výdaja cez okienko alebo 
donáškou. Po zhruba štyri a pol 
mesiaci sa situácia začína otáčať. 
Už najbližší pondelok budú môcť 

opäť na terasách privítať prvých 
hostí.

Očakávalo sa to už od minulé-
ho týždňa, nakoniec sa však roz-
hodovanie skomplikovalo. Covid 
automat na základe aktuálneho 
vývoja povoľuje návštevy diva-
diel či kín. Tie sa však exekutíva 
rozhodla na základe názoru od-
borníkov nechať nateraz zatvo-
rené. A zrodil sa kompromis: te-
rasy a v obmedzenom režime aj 

fitnescentrá áno, kultúrne stán-
ky zatiaľ nie. „Je to veľký míľ-
nik, preto prosím ľudí, aby boli 
obozretní,“ povedal premiér Edu-
ard Heger. Obavy sú najmä z to-
ho, či sa ľudia nedostávajú do po-
hybu príliš rýchlo.

Od rovnakého dátumu totiž na-
stúpi do škôl výraznejšie viac de-
tí, home office je len odporúčaný. 
Mimo okresu sa dá cestovať aj do 
prírody, niekoľko dní môžu obča-

nia Slovenska navštevovať aj ná-
kupné centrá. 

Reštaurácie už avizovali, že sú 
spokojné aspoň s takouto úľavou. 
„Za posledné štyri mesiace sme 
mali pokles tržieb o 70 až 80 per-
cent. Sme len radi, keď budeme 
môcť otvoriť terasy a túžobne na 
tento deň D čakáme,“ hovorí Mi-
lan Vykydal z reštaurácie U sta-
rého bicykla pri Bratislave. Tá je 
vedľa cyklochodníka neďaleko 

Bratislavy pri rieke Morava. Roz-
diel medzi tým, keď môžu pre-
vádzkovať dvor so stolmi, a len 
„okienkovým predajom“ je veľký. 
„Bez terás si všetci kúpia a odídu 
preč, príliš sa nezdržia,“ dodáva.

Skeptickejšie sú fitnescentrá. 
Ako povedal konateľ a spolumaji-
teľ siete Fit Up Andrej Holovič, za 
aktuálnych podmienok sa im ne-
oplatí otvoriť. Pripomeňme si, že 
navštíviť ich môže jeden človek na 

15 štvorcových metrov, maximál-
ne však dokopy šesť osôb. „Využi-
jeme však túto možnosť, aby sme 
pokryli aspoň časť straty,“ dodal 
Holovič. „Muselo by naše prevádz-
ky denne navštíviť 400 až 500 ľu-
dí. Aktuálne máme sedem pre-
vádzok a okrem toho máme dve 
nové štúdiá, ktoré čakajú na otvo-
renie,“ opísal Holovič.  (RED)

Viac na strane 3, 4 a 5

PANDÉMIA

Po vyše štyroch mesiacoch dostali terasy zelenú 

Zistenie HN. Legendárnej 
fabrike hrozí zatvorenie

Bratislava – Hliník sa na stred-
nom Slovensku vyrába už takmer 
70 rokov. Či sa bude aj ďalej, je 
však otázne. Žiarske Slovalco po 
dvoch rokoch v strate síce očaká-
va v tomto roku návrat do čiernych 
čísel, aj napriek tomu nevidí svoju 
budúcnosť ružovo. „Od tohto roku 

hlavne očakávame to, že nájdeme 
riešenie, aby fabrika mohla ďalej 
fungovať. To je problém, lebo toto 
riešenie v momentálnej situácii 
neexistuje,“ potvrdil v rozhovore 
pre HN šéf Slovalca Milan Veselý. 

Existenčným problémom je ne-
ustále rastúca trhová cena ener-
gií. Slovalcu sa pred deviatimi 
rokmi podarilo uzavrieť osemroč-
ný kontrakt so Slovenskými elek-
trárňami na dodávku elektriny. 

Zmluva však koncom tohto ro-
ka končí. A nové ceny sú pod tla-
kom dražejúcich emisných povo-
leniek. Fabrika sa pritom podieľa 
na celoslovenskej spotrebe energie 
takmer desiatimi percentami, čo 
tvorí 40 percent jej produkčných 
nákladov. 

Inými slovami, každé zdraže-
nie o jedno euro spôsobí rast ná-
kladov o 2,5 milióna eur. Lenže v 
tomto prípade to nebolo len jedno 

euro, ale výrazne viac. To podľa 
Veselého spôsobí celkový rast zá-
ťaže o desiatky miliónov, čo pre-
vádzku uvrhne do oveľa hlbšej 
straty konkurencieschopnosti, 
v akej je dnes. 

Dôvodom je fakt, že producen-
ti po celom svete okrem Európy 
nástroj ako emisné povolenky ne-
poznajú. Tunajšia konkurencia na-
šich energeticky náročných fabrík 
zas v rámci štátnej pomoci dostá-

va vyššie kompenzácie. Verdikt 
nad hlinikárňou je preto nateraz 
nejasný. Ak sa neprijmú nástroje 
na ochranu trhu, a ak Envirofond 
nezačne prispievať našim kľúčo-
vým podnikom s vysokou spotre-
bou tak ako západné krajiny, hrozí 
koniec výroby Slovalca a s ním aj 
zánik približne troch tisícok pra-
covných miest.

Viac na strane 10, V hre je aj... 
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Slabá pomoc 

a ochrana trhu. To sú 

dôvody, prečo je 

v hlinikárni 

a u dodávateľov 

ohrozených tritisíc 
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Nákladná doprava testuje alternatívne palivá    Vo výrobe elektromobilov patríme k najlepším v Európe    Zaznamenali sme rekordne nízku 

nehodovosť    Poistenie vozidla netreba podceniť    Kríza v letectve pretrváva, letenky sú lacnejšie    Dopravcovia sa z krízy dostávajú ťažko

Bez alternatívnych palív to nepôjde

O tázka používania alter-natívnych palív nie je len 
módnym výstrelkom, ale 

nevyhnutnosťou. Doprava totiž 
patrí medzi najväčších znečisťo-
vateľov, na globálnych emi siách 
CO2 sa podieľa 27 percentami. 
Z toho celú tretinu produkuje 
cestná nákladná doprava. Pri sú-
časnom tempe rastu prepravy to-
varov by sa jej objem mal do ro-
ku 2050 zdvojnásobiť. To ostro 
kontrastuje so záväzkom Európ-
skej únie dosiahnuť v rovnakom 
roku nulové emisie z ekonomi-
ky. Spustenie zmien „tu a teraz“ 
je nevyhnutnosťou. V opačnom 
prípade je pre dopravu splnenie 
cieľa nereálne a nepomôže ani 
to, že osobná cestNá doprava sa 
elektrifikuje pomerne svižne. Dve alternatívne palivá

Odborníci na celom svete sa 
zhodnú, že pre dopravu je jedi-
ným riešením elektrický pohon 
s dvomi alternatívnymi paliva-
mi: vodíkom a batériovým poho-
nom. Vodíkové články by mali 
byť riešením pre veľké a stredne 
veľké nákladné vozidlá na dlhšie 
trasy, zatiaľ čo batériové elek-
tromobily budú prvou voľbou 
primárne pre menšie a stredne 
veľké vozidlá na krátke trasy. Aj 
keď sa elektromobilita pri osob-
ných autách už rozbehla, pri 
kamiónoch je úloha oveľa nároč-
nejšia pre ťažké náklady a dlhé 
trasy. Inak povedané, techno-
lógie ešte nie sú pripravené na 
plošné využívanie. Napriek tomu 
existuje viacero opatrení, ktoré 
sa dajú implementovať hneď.

Spoločnosti Shell a Deloitte ne-
dávno vydali spoločnú štúdiu, 
v ktorej na základe diskusie s od-
borníkmi z cestnej dopravy na-
vrhli 10-ročný plán s vyše dvad-
siatkou riešení v oblasti eko-
nomiky, technológií, regulácie 
a organizácie práce, ktoré môžu 
pomôcť v nákladnej doprave zní-
žiť uhlíkovú stopu už v blízkej 
budúcnosti. Aby sa tieto zmeny 
mohli začať, je nevyhnutná pod-
pora biznisu. Dobrou správou je, 
že v prieskume až 70 percent zo 
158 odborníkov zo sektora ná-
kladnej dopravy zvolilo dekarbo-
nizáciu ako hlavnú alebo ako jed-
nu z top troch priorít vo svojej 
firme. Súhlasia tiež s tým, že rie-
šením budú elektrické vozidlá na 
vodíkové palivové články a baté-
riové elektrické vozidlá.„Nákladné vozidlá prepravujú 

všetko, od čoho každodenne zá-
visí moderná spoločnosť. Počas 
súčasnej pandémie si spoločnosť 
vyskúšala, aká kritická je cest-
ná nákladná doprava pre dodáv-
ku základného tovaru,“ hovorí 
riaditeľ divízie Shell Downstream 

Huibert Vigeveno. „Flotilové spo-
ločnosti, výrobcovia nákladných 
vozidiel a dodávatelia energií už 
začali investovať do riešení s níz-
kymi či nulovými emisiami, ale 
na urýchlenie týchto zmien si od-
vetvie vyžaduje komplexnejší sú-
bor politík a predpisov.“

Autá s nulovými emisiami
Aj keď si zoberieme ciele Paríž-
skej dohody, ktoré sú miernejšie 

ako uhlíková neutralita Únie, 
emisie z cestnej nákladnej 
dopravy musia do roku 2050 
klesnúť v porovnaní s rokom 
2018 takmer o 60 percent. Bez 
masového nasadenia elektro-
mobilov to nepôjde. Kým sa tak 
stane, je možné už dnes začať 
so zavádzaním prechodných 
alternatívnych palív a s postup-
ným nasadzovaním nových 
technológií. V prvom kroku by 
podľa analýzy mali správcovia 
mestskej dopravy a firmy s do-
vozom tovaru v mestách a okolí 
pri obnove flotíl uprednostniť 
vozidlá na vodíkové palivové 
články a batériové elektrické vo-
zidlá pred naftovými. Priebežne treba do existujúcich 

dodávateľských reťazcov dostať 
autá na prechodné palivá s níz-
kymi emisiami ako skvapalnený 
zemný plyn LNG, bioLNG, stlače-
ný zemný plyn a bionafta. Naprí-
klad firma Shell chce takto zní-
žiť emisie 3-tisíc cisternových vo-
zidiel o 10 percent do roku 2025 
a o 30 percent do roku 2030 v po-
rovnaní s emisiami v roku 2018. 

Zavádzanie prechodných fosíl-
nych palív by sa však malo sú-
strediť len mimo miest a prímest-
ských oblastí, pretože v nich už 
dnes existujú dostupné riešenia 
s nulovými emisiami. „Pre začle-
nenie vozidiel s nulovými emi-
siami do globálneho vozidlového 
parku bude obdobie nasledujú-
cich desiatich rokov kriticky dô-
ležité. Preto je veľmi povzbudivé, 
že lídri v nákladnej doprave sa 
už začali zameriavať na potreb-
né technológie,“ uviedol Carlos 
Maurer, výkonný viceprezident 
Shell pre dekarbonizáciu. Ďalší-
mi opatreniami, ktoré sa dajú na-
sadiť okamžite, je silnejšia digi-
talizácia a telematické nástroje, 
lepšia konštrukcia áut, aby dosa-
hovali nižšiu spotrebu, a použí-
vanie kvalitnejších palív a mazív.Bez podpory to nepôjde

Na podporu používania alterna-
tívnych palív bude nutné vytvo-
riť partnerstvá a regionálne zo-
skupenia, ktoré umožnia nasadiť 
nové technológie pozdĺž korido-
rov s vysokou hustotou premáv-

ky. Zároveň sa osem z desiatich 
odborníkov v štúdii zhoduje, že 
tento krok si vyžiada aj regulač-
né stimuly. V nich by nemalo 
chýbať odmeňovanie firiem za 
modernizáciu flotíl. Malé firmy 
budú zase potrebovať zvý-
hodnené zelené financovanie. 
Súbežným krokom je podpora 
výskumu a vývoja a budovanie 
infraštruktúry. „Elektrické siete 
nie sú vôbec na elektromobilitu 
pripravené. Už dnes pri inštalácii 
pár desiatok nabíjacích staníc 
narážame na problémy s kapaci-
tou prípojných miest. Nároky na 
odber zo siete nabíjačiek dnes sú 
neporovnateľné so situáciou o 10 
či 20 rokov,“ prízvukuje Jaroslav 
Uhlík, generálny riaditeľ Schnei-
der Electric Slovensko. Tieto 
opatrenia by mali uľahčovať prí-
stup k moderným technológiám 
a zároveň stimulovať dopyt. Projekty testujú nové palivá

Je pozitívne, že po celej Euró-
pe už fungujú pilotné projekty 
s alternatívnymi palivami, ktoré 
prinášajú cenné dáta pre ďalší 
vývoj. Projekt H2Accelerate spo-
jil Daimler, IVECO, Shell, OMV 
a Volvo s cieľom za 10 rokov 
výrazne posilniť infraštruktúru 
pre vodíkové autá. Projekt Revive 
zase prevádzkuje v regiónoch 
celkovo 15 smetiarskych vozidiel, 
pričom každé je napojené na cen-
trálnu čerpaciu stanicu. Vodíkové 
autá postupne zavádzajú do pra-
xe aj komerčné firmy, napríklad 
logistická firma Gebrüder Weiss 
vo Švajčiarsku. Projekt H2Mobi-
lity zase v Nemecku buduje sieť 
vodíkových čerpacích staníc pre 
osobné autá. Aktuálna sieť 80 staníc má 

do konca júna narásť na vyše 
sto. Projekt Megwatt zase testu-
je 26-tonové elektrické vozidlá 
a zbiera dáta pre overovanie mo-
delov ich nasadenia v praxi. FRe-
vue je PPP projekt, ktorý umož-
ňuje v ôsmich mestách Európskej 
únie nasadzovať do praxe elek-
trické dodávky a malé nákladné 
autá. Nespia ani výrobcovia: na-
príklad Volvo uvedie už v tom-
to roku elektrické alternatívy ku 
kompletnému portfóliu, firma Ni-
kola sa spojila s Ivecom a chce 
v Európe vyrábať plne elektric-
ký nákladiak TRE s dojazdom až 
500 kilometrov. 

Marta Svítková 
©hn

marta.svitkova@mafraslovakia.sk

VÝVOJ
Spoločnosť sa bez nákladnej cestnej dopravy nezaobíde ani v budúcnosti. Aby vozidlá neprodukovali toľko emisií ako doteraz, odborníci už teraz testujú nové technológie. 

VEDA

Technológie budúcnosti spresňujú určenie polohy podľa satelitov

Bratislava – Kde sa nachádzam? 
Túto otázku si prepravcovia to-
varov kladú už viac ako 2 000 
rokov. Námorníci na palubách 
obchodných lodí určovali po-
lohu pomocou orientačných bo-
dov, majákov a spoľahlivých ná-
morných máp. Bol to jediný spô-
sob, ako určiť najrýchlejšiu trasu 
a odhadnúť čas príchodu do cie-
ľa. Schopnosť vypočítať optimál-
nu trasu a čo najpresnejší odha-
dovaný čas príchodu je pre logis-
tické spoločnosti veľmi cenné aj 
v 21. storočí. Na to je potrebné ur-
čiť polohu všetkých dopravných 
prostriedkov a zásielok priebežne 
a čo najpresnejšie. Dnes sa však 
logistika orientuje podľa širokej 
škály bezdrôtových majákov.

Najznámejší z týchto systé-
mov predstavuje určovanie polo-

hy pomocou globálneho navigač-
ného satelitného systému – GNSS. 
Už viac ako 20 rokov spracováva 
väčšina prijímačov vo vozidlách, 
v sledovacích zariadeniach ale-
bo inteligentných telefónoch sig-
nály z približne 30 amerických 
GPS satelitov, ktoré obiehajú oko-
lo Zeme v nadmorskej výške 
20-tisíc kilometrov. Tieto prijíma-
če okrem iného využívajú údaje 
o polohe z ruského systému 
GLONASS alebo čínskeho systé-
mu Beidou, len minimum z nich 
využíva údaje zo satelitov Európ-
skej únie Galileo. 

Presnosť údajov sa zlepšuje
Inštalácia systému Galileo sa 
začala v roku 2011 a stále nie 
je dokončená – 26 z pôvodne 
plánovaných 30 satelitov je už 

na obežnej dráhe a posledné 
kroky by mali byť dokončené 
do roku 2021 – 2022. Dovtedy sa 
Galileo stane najpokročilejším 
globálnym navigačným satelit-
ným systémom ponúkajúcim 
najspoľahlivejšie a najpresnej-
šie údaje. USA však medzitým 
naďalej zlepšujú prvú aj druhú 
generáciu svojich GPS satelitov. 
V strednodobom horizonte bu-
dú poskytovať všetky systémy 
približne rovnakú kvalitu dát. 
Prvá a druhá generácia navigač-
ných satelitných systémov môže 
dosiahnuť presnosť pri určovaní 
polohy na 10 až 15 metrov s tým, 
že sofistikovanejšie satelity ako 
Galileo dokážu presnosť zlepšiť 
na štyri až osem metrov. Nie-
koľko vecí, ako napríklad odraz 
signálu v mestských koridoroch, 

však môže mať na ich presnosť 
negatívny vplyv. Tieto odrazy 
totiž skresľujú presný čas letu 
satelitného signálu, ktorý je 
nevyhnutný pre presný výpočet 
polohy. Testy spoločnosti DACH-
SER odhalili slabiny používania 
GPS napríklad na určenie, pri 
ktorej nakladacej bráne sa sledo-
vaný náves nachádza. V takom 
prípade použitie samotnej GPS 
nedokázalo dosiahnuť 99,9 per-
centa spoľahlivosti.

Nové „majáky“ pre dopravcovJednou z možností, ako použiť 
GPS na určenie polohy s väčšou 
spoľahlivosťou a presnosťou (do 
20 centimetrov), je diferenciálne 
GPS (DGPS). Pri takomto systéme 
vysiela vysielač dodatočný signál, 

ktorý sa následne spracováva na 
Zemi. Nevýhodou tejto bezdrô-
tovej služby je fakt, že nie je do-
stupná všade, zvyčajne je aj spo-
platnená a spôsobuje v prijímači 
väčšiu spotrebu energie. Preto 
je DGPS riešením iba vo veľmi 
konkrétnych prípadoch. Pomo-
cou svojej služby High Accuracy 
Services (HAS) plánuje Galileo 
ponúknuť ďalší signál priamo 
z obežnej dráhy na dosiahnutie 
presnosti na 20 centimetrov. 
Služba má byť pre používateľov 
bezplatná. To však stále nerieši 
problém s odrazom a HAS nebu-
de pravdepodobne schopný po-
núknuť centimetrovú presnosť na 
využitie v reálnom čase, pretože 
spracovanie dodatočného signálu 
môže trvať až 30 minút. Dosiaľ 
však neexistujú žiadne praktické 

testy HAS, pretože služba zatiaľ 
nie je k dispozícii.Počas najbližších rokov bude 

satelitné určovanie polohy zaiste 
poskytovať presnejšie údaje, ale 
stále budú existovať nepresnosti 
a obmedzenia z technických dô-
vodov. Veľkí logistickí hráči však 
budú môcť využívať na určovanie 
polohy alternatívne alebo dopln-
kové „majáky“, najmä mobilné 
základňové stanice, smerovače 
WiFi, majáky BLE, RTLS, SLAM 
alebo optické systémy. No každá 
technológia prináša svoje vlast-
né výhody aj nevýhody. Preto 
tiež v budúcnosti nebude existo-
vať „jedna“ lokalizačná technoló-
gia a firmy budú hľadať správnu 
kombináciu možností a najlep-
ší spôsob, ako odpovedať na otáz-
ku: „Kde sa nachádzam?“ (RED)

Po celej Európe už fungujú pilotné projekty s alternatívnymi palivami, ktoré prinášajú cenné dáta pre ďalší vývoj.   

SNÍMKA: DREAMSTIME
Elektrické siete nie sú vôbec na elektromobilitu pripravené.  

Jaroslav Uhlík, generálny riaditeľ Schneider 
Electric Slovensko

diskusie s od-
íkmi z cestnej dopravy na-

vrhli 10-ročný plán s vyše dvad-
siatkou riešení v oblasti eko-
nomiky, technológií, regulácie 
a organizácie práce, ktoré môžu 
pomôcť v nákladnej doprave zní-
žiť uhlíkovú stopu už v blízkej 
udúcnosti. Aby sa tieto zmeny 
ohli začať, je nevyhnutná pod-
ra biznisu. Dobrou správou je, 
v prieskume až 70 percent zo 
odborníkov zo sektora ná-

dnej dopravy zvolilo dekarbo-
ciu ako hlavnú alebo ako jed-
top troch priorít vo svojej 
. Súhlasia tiež s tým, že rie-

m budú elektrické vozidlá na 
ové palivové články a baté-
lektrické vozidlá.ladné vozidlá prepravujú 
od čoho každodenne zá-

derná spoločnosť. Počas pandémie si spoločnosť 
a, aká kritická je cest-dná doprava pre dodáv-ného tovaru,“ hovorí vízie Shell Downstream 

Huibert Vigeveno. „Flotilové spo-
ločnosti, výrobcovia nákladných 
vozidiel a dodávatelia energií už 
začali investovať do riešení s níz-
kymi či nulovými emisiami, ale 
na urýchlenie týchto zmien si od-
vetvie vyžaduje komplexnejší sú-
bor politík a predpisov.“

Autá s nulovými emisiami
Aj keď si zoberieme ciele Paríž-
skej dohody, ktoré sú miernejšie 

ako uhlíková neutralita Únie, 
emisie z cestnej nákladnej 
dopravy musia do roku 2050 
klesnúť v porovnaní s rokom 
2018 takmer o 60 percent. Bez 
masového nasadenia elektro-
mobilov to nepôjde. Kým sa tak 
stane, je možné už dnes začať 
so zavádzaním prechodných 
alternatívnych palív a s postup-
ným nasadzovaním nových 
technológií. V prvom kroku by 
podľa analýzy mali správcovia 
mestskej dopravy a firmy s do-
vozom tovaru v mestách a okolí 
pri obnove flotíl uprednostniť 
vozidlá na vodíkové palivové 
články a batériové elektrické vo-
zidlá pred naftovými. Priebežne treba do existujúcich 

dodávateľských reťazcov dostať 
autá na prechodné palivá s níz-
kymi emisiami ako skvapalnený 
zemný plyn LNG, bioLNG, stlače-
ný zemný plyn a bionafta. Naprí-
klad firma Shell chce takto zní-
žiť emisie 3-tisíc cisternových vo-
zidiel o 10 percent do roku 2025 
a o 30 percent do roku 2030 v po-
rovnaní s emisiami v roku 2018. 

Zavádzanie prechodných fosíl-
nych palív by sa však malo sú-
strediť len mimo miest a prímest-
ských oblastí, pretože v nich už 
dnes existujú dostupné riešenia 
s nulovými emisiami. „Pre začle-
nenie vozidiel s nulovými emi-
siami do globálneho vozidlového 
parku bude obdobie nasledujú-
cich desiatich rokov kriticky dô-
ležité. Preto je veľmi povzbudivé, 
že lídri v nákladnej doprave sa 
už začali zameriavať na potreb-
né technológie,“ uviedol Carlos 
Maurer, výkonný viceprezident 
Shell pre dekarbonizáciu. Ďalší-
mi opatreniami, ktoré sa dajú na-
sadiť okamžite, je silnejšia digi-
talizácia a telematické nástroje, 
lepšia konštrukcia áut, aby dosa-
hovali nižšiu spotrebu, a použí-
vanie kvalitnejších palív a mazív.Bez podpory to nepôjde

Na podporu používania alterna-
tívnych palív bude nutné vytvo-
riť partnerstvá a regionálne zo-
skupenia, ktoré umožnia nasadiť 
nové technológie pozdĺž korido-
rov s vysokou hustotou premáv-

p otné projekty 
alternatívnymi palivami, ktoré 

prinášajú cenné dáta pre ďalší 
vývoj. Projekt H2Accelerate spo-
jil Daimler, IVECO, Shell, OMV 
a Volvo s cieľom za 10 rokov 
výrazne posilniť infraštruktúru 
pre vodíkové autá. Projekt Revive 
zase prevádzkuje v regiónoch 
celkovo 15 smetiarskych vozidiel, 
pričom každé je napojené na cen-
trálnu čerpaciu stanicu. Vodíkové 
autá postupne zavádzajú do pra-
xe aj komerčné firmy, napríklad 
logistická firma Gebrüder Weiss 
vo Švajčiarsku. Projekt H2Mobi-
lity zase v Nemecku buduje sieť 
vodíkových čerpacích staníc pre 
osobné autá. Aktuálna sieť 80 staníc má 

do konca júna narásť na vyše 
sto. Projekt Megwatt zase testu-
je 26-tonové elektrické vozidlá 
a zbiera dáta pre overovanie mo-
delov ich nasadenia v praxi. FRe-
vue je PPP projekt, ktorý umož-
ňuje v ôsmich mestách Európskej 
únie nasadzovať do praxe elek-
trické dodávky a malé nákladné 
autá. Nespia ani výrobcovia: na-
príklad Volvo uvedie už v tom-
to roku elektrické alternatívy ku 
kompletnému portfóliu, firma Ni-
kola sa spojila s Ivecom a chce 
v Európe vyrábať plne elektric-
ký nákladiak TRE s dojazdom až 
500 kilometrov. 

udúcnosti spresňujú určenie polohy podľa satelitov

obálneho navigač-o systému – GNSS. okov spracováva ov vo vozidlách, iadeniach ale-telefónoch sig-0 amerických é obiehajú oko-kej výške Tieto prijíma-žívajú údaje ystému 
keho systé-mum z nich itov Európ-

lepšuje
leo sa 
le nie 
odne 
je už 

na obežnej dráhe a posledné 
kroky by mali byť dokončené 
do roku 2021 – 2022. Dovtedy sa 
Galileo stane najpokročilejším 
globálnym navigačným satelit-
ným systémom ponúkajúcim 
najspoľahlivejšie a najpresnej-
šie údaje. USA však medzitým 
naďalej zlepšujú prvú aj druhú 
generáciu svojich GPS satelitov. 
V strednodobom horizonte bu-
dú poskytovať všetky systémy 
približne rovnakú kvalitu dát. 
Prvá a druhá generácia navigač-
ných satelitných systémov môže 
dosiahnuť presnosť pri určovaní 
polohy na 10 až 15 metrov s tým, 
že sofistikovanejšie satelity ako 
Galileo dokážu presnosť zlepšiť 
na štyri až osem metrov. Nie-
koľko vecí, ako napríklad odraz 
signálu v mestských koridoroch, 

však môže mať na ich presnosť 
negatívny vplyv. Tieto odrazy 
totiž skresľujú presný čas letu 
satelitného signálu, ktorý je 
nevyhnutný pre presný výpočet 
polohy. Testy spoločnosti DACH-
SER odhalili slabiny používania 
GPS napríklad na určenie, pri 
ktorej nakladacej bráne sa sledo-
vaný náves nachádza. V takom 
prípade použitie samotnej GPS 
nedokázalo dosiahnuť 99,9 per-
centa spoľahlivosti.

Nové „majáky“ pre dopravcovJednou z možností, ako použiť 
GPS na určenie polohy s väčšou 
spoľahlivosťou a presnosťou (do 
20 centimetrov), je diferenciálne 
GPS (DGPS). Pri takomto systéme 
vysiela vysielač dodatočný signál, 

ktorý sa následne spracováva na 
Zemi. Nevýhodou tejto bezdrô-
tovej služby je fakt, že nie je do-
stupná všade, zvyčajne je aj spo-
platnená a spôsobuje v prijímači 
väčšiu spotrebu energie. Preto 
je DGPS riešením iba vo veľmi 
konkrétnych prípadoch. Pomo-
cou svojej služby High Accuracy 
Services (HAS) plánuje Galileo 
ponúknuť ďalší signál priamo 
z obežnej dráhy na dosiahnutie 
presnosti na 20 centimetrov. 
Služba má byť pre používateľov 
bezplatná. To však stále nerieši 
problém s odrazom a HAS nebu-
de pravdepodobne schopný po-
núknuť centimetrovú presnosť na 
využitie v reálnom čase, pretože 
spracovanie dodatočného signálu 
môže trvať až 30 minút. Dosiaľ 
však neexistujú žiadne praktické 

testy HAS, pretože služba zatiaľ 
nie je k dispozícii.Počas najbližších rokov bude 

satelitné určovanie polohy zaiste 
poskytovať presnejšie údaje, ale 
stále budú existovať nepresnosti 
a obmedzenia z technických dô-
vodov. Veľkí logistickí hráči však 
budú môcť využívať na určovanie 
polohy alternatívne alebo dopln-
kové „majáky“, najmä mobilné 
základňové stanice, smerovače 
WiFi, majáky BLE, RTLS, SLAM 
alebo optické systémy. No každá 
technológia prináša svoje vlast-
né výhody aj nevýhody. Preto 
tiež v budúcnosti nebude existo-
vať „jedna“ lokalizačná technoló-
gia a firmy budú hľadať správnu 
kombináciu možností a najlep-
ší spôsob, ako odpovedať na otáz-
ku: „Kde sa nachádzam?“ (RED)

pre ďalší vývoj.   

SNÍMKA: DREAMSTIME
Elektrické siete nie sú vôbec na elektromobilitu pripravené.  

Jaroslav Uhlík, generálny riaditeľ Schneider 
Electric Slovensko

Príloha  
 Doprava 

a logistika
ako bonus
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Predplatné
tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

Cena
cena 1,09 EUR / 
predplatné 0,952 EUR

Čiastočné uvoľňovanie ohlásil premiér Eduard Heger aj s lídrami koalície.   SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN
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Daimler pre nedostatok 
čipov obmedzuje výrobu 

Stuttgart – Nemecký koncern Daim-
ler pre globálny nedostatok čipov 
posiela zamestnancov minimálne 
v dvoch svojich závodoch opäť do 
režimu skráteného pracovného ča-
su. Podľa informácií agentúry DPA 
sa obmedzenie výroby dotkne 
väčšiny zamestnancov závodov 
Mercedesu v Rastatte a Brémach. 
Daimler na otázku nemeckej agen-
túry uviedol, že zamestnanci, kto-
rých sa to týka, prejdú do režimu 
kurzarbeit od tohto piatka. 

Podľa aktuálnych plánov by 
obmedzenie malo trvať do konca 

budúceho týždňa. V brémskom 
závode pracuje viac než 12-tisíc ľu-
dí a v Rastatte okolo 6 500. Skráte-
ný pracovný čas sa nedotkne za-
mestnancov pracujúcich na strate-
gických projektoch a takzvaných 
základných funkcií. 

Zamestnanci oboch závodov 
rovnako ako podniku v maďar-
skom Kecskeméte boli pre nedosta-
tok čipov poslaní do režimu kurz-
arbeit už na začiatku roka. Daimler 
sa nevyjadril, či teraz plánuje ob-
medzenia výroby aj v ďalších zá-
vodoch.  (TASR)

BIZNIS

Zakladal ju minister Gröhling, teraz 
sa sieť kaderníctiev posiela do konkurzu
Bratislava – Luxusnú sieť kaderníc-
tiev Pierot zakladal súčasný minister 
školstva Branislav Gröhling spolu 
s partnermi na prelome tisícročí. 
V tom čase išlo o významný krok, 
keďže zákazníci mali v oblasti 
skrášľovacích služieb len obmedze-
né možnosti. Salóny totiž väčšinou 
„ordinovali“ na prízemiach panelá-
kov. Nečudo, že priekopníkovi sa 
darilo aj počas nasledujúcich rokov. 
Kaderníctvam Pierot na populari-
te pridávali aj mediálne výstupy 
a účasť v rôznych televíznych relá-
ciách. 

V roku 2019 však nastal zlom. 
Hospodárske výsledky firmy sa ná-
hle zhoršili a Gröhling, ktorý sa 
chcel naplno venovať kariére po-
litika, ju predal. Jej novým majite-
ľom sa stal Roman Václavík, kto-
rý je dlhé roky spájaný so stranou 
Smer. Ten to však na čele etablova-
nej bratislavskej eseročky vydržal 

iba dva roky. Aktuálne ju totiž po-
siela do bankrotu. „Súd začína kon-
kurzné konanie voči dlžníkovi PIE-
ROT SK, s. r. o.,“ konštatuje v roz-
hodnutí sudkyňa Zuzana Moťovská 
Dobošová. 

Nové vedenie
Keď sa vrátime do roku 2019, zistí-
me, že práve v tomto období padla 
sieť do rekordnej straty a mierny 
pokles zaznamenali aj jej tržby. HN 
navyše vtedy ako prvé informovali 
o tom, že novým majiteľom známej 
siete sa stal Roman Václavík, človek 

blízky Smeru Roberta Fica. Hnutie 
ho v minulosti nominovalo na post 
tieňového ministra hospodárstva. 
S jeho menom sa však spája aj nie-
koľko afér – pred rokmi vypovedal 
na súde v kauze zmeniek Jána Duc-
kého a bol spájaný aj s pofidérnym 
bankovým vkladom. Hlavnú úlohu 
v tejto veci mali zohrávať falošné 
peniaze. 

Gröhling si však z Václavíkových 
káuz nerobil ťažkú hlavu. „Rie-
šil som históriu spoločnosti v tom 
zmysle, či sú alebo nie sú v súčas-
nosti či blízkej minulosti aktívni 
v politike a či neriešili nejaké euro-
fondové kauzy. Toto som za posled-
ných 10 a viac rokov nenašiel, tak 
som tomu už potom nevenoval po-
zornosť,“ povedal v minulosti.

Či rátal s tým, že Václavíkovi sa 
podarí firme, ktorú budoval dve de-
kády, vrátiť zašlú slávu, nevedno. 
V každom prípade, nestalo sa tak. 

Kým Gröhling sa už v tom čase an-
gažoval v SaS ako tímlíder pre škol-
stvo, podnik sa prepadával do ešte 
väčšej straty. Tá predvlani presiah-
la 214-tisíc eur. Tržby firmy pad-
li z milióna, na ktorý bola v minu-
losti zvyknutá, bezmála na 300-tisíc. 
Václavík na otázky týkajúce sa prob-
lémov kaderníctva neodpovedal.

Ťažké časy
HN oslovili aj ministra školstva, 
no ani ten na otázky nereagoval. 
Ku konkurzu sa však vyjadril Polat 
Elalmis, majiteľ rovnomenného bra-
tislavského kaderníctva a prezident 
Združenia kaderníkov a vizážistov 
Slovenska. „Je to pre mňa šokujúce, 
ale vôbec sa nečudujem takémuto 
rozhodnutiu, keďže podpora pre 
podnikateľov bola, aká bola,“ uvie-
dol. Podľa jeho slov nesie najväčšiu 
vinu na blížiacom sa krachu firmy 
štát.  Katarína Runnová

V SKRATKE

Akcie Netflixu 
padli o 11 percent

San Ramon – Rast počtu pred-
platiteľov videostreamingovej 
služby sa v 1. štvrťroku výrazne 
spomalil. Akcie Netflixu preto 
išli nadol o 11 percent. Netflix za 

prvé tri mesiace 2021 získal ne-
celé štyri milióny nových pred-
platiteľov, pričom analytici počí-
tali až so šiestimi miliónmi. Na 
konci štvrťroka mal celkovo 
takmer 208 miliónov predplatite-
ľov. Podľa spoločnosti bolo dôvo-
dom spomalenie produkcie seri-
álov počas pandémie.  (TASR)

Rakúsko potrebuje 
viac dobíjacích 
staníc

Viedeň – V Rakúsku je v súčas-
nosti takmer päťtisíc nabíjacích 
staníc pre elektromobily, ale do 
roka 2030 ich bude potrebovať 
až 30-tisíc, aby pokryli dopyt 
motoristov. Podľa štúdie spoloč-

nosti Boston Consulting Group 
bude musieť z tohto počtu tvoriť 
takmer štyritisíc staníc s výko-
nom vyše 150 kilowattov, teda 
na rýchle nabíjanie, najmä na 
diaľniciach a vidieckych cestách. 
Podľa agentúry APA, Čína v tejto 
oblasti vidí v Európe svoju veľkú 
trhovú šancu a láka záujemcov 
nízkymi cenami. (TASR)

Ďalšia pomoc pre 
gastro a turizmus
Bratislava – Ministerstvo dopra-
vy spustilo ďalšiu etapu štátnej 
pomoci pre gastrosektor a ces-
tovný ruch. Podnikatelia môžu 
podávať žiadosti o kompenzácie 
výpadku príjmov, ktoré mali me-
dzi 1. novembrom 2020 až 31. 
marcom 2021. Maximálna štátna 
pomoc za celé obdobie pandé-
mie je do výšky 200-tisíc eur. Zá-
kladnou podmienkou je pokles 
tržieb o 40 percent.  (TASR)

Ficov exminister tajil plat. 
Zarábal totiž viac ako jeho šéf

POLITIKA
Ľubomír Jahnátek na 
poste predsedu ÚRSO 
dostával viac, ako bol 
príjem premiéra aj 
s príplatkami. Postaral 
sa nielen o syna, ale aj 
o dcéru, ktorej pred 
rokom daroval dom.

Bratislava - Márne sme v minulos-
ti hľadali na stránke parlamentu 
majetkové priznanie Ficovho exmi-
nistra a bývalého predsedu Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví. 
Ľubomír Jahnátek načas zmizol zo 
stránky Národnej rady, ktorá majet-
ky verejných činiteľov zverejňuje. 
Až teraz je opäť možné nazrieť do 
majetkového priznania politika, kto-
rý preslávil obec Komjatice. A veru, 
je tam čo vidieť.

Lokalita Nitrianske Hrnčiarovce 
sa aj vďaka vplyvným obyvateľom 
ostatné roky stáva veľmi lukratív-
nou adresou. To zjavne pochopil aj 

smerácky exminister Ľubomír Jah-
nátek, ktorý v spomínanej obci žije 
už dávnejšie. Podľa najnovších zis-
tení bývalý šéf úradu pre reguláciu 
značne rozmnožil rodinný maje-
tok. Zámerne uvádzame „rodinný 
majetok“ – väčšina nehnuteľností 
je totiž napísaná na jeho manžel-
ku Danielu či deti. Hrnčiarovce sa 
mu zjavne zapáčili natoľko, že jeho 
rodina tu už vlastní, pekne vedľa 
seba, niekoľko domov, rozsiahlych 
záhrad a garáží. 

Dom s nízkym plotom a bazé-
nom manželia Jahnátkovci obýva-
jú už roky. Na susednom pozemku, 
ktorý donedávna takisto patril bý-
valému politikovi Smeru, stojí roz-
siahly moderný bungalov s bazé-
nom a garážou. Podľa výpisu z listu 
vlastníctva ho minulý rok darovacou 
zmluvou získala Jahnátkova dcéra 
Miroslava. Štedrí rodičia sa tak zjav-
ne postarali nielen o syna, ale aj o 
dcéru. Dom, ako všetky Jahnátko-
ve nehnuteľnosti, je uvedený bez 
ťarchy.

Lukratívny flek
Chvíľu po parlamentných voľbách 
2016 sa zdalo, že exminister Jahná-
tek bude zohrievať len poslaneckú 
lavicu. Dokonca sa dušoval, že keď 
v kresle poslanca dobačuje, pôjde 
rovno do fyzického a politického 

dôchodku. Našťastie pre Jahnátka, 
uvoľnil sa post predsedu Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví, 
ktorý musel po kritike opustiť Jo-
zef Holjenčík. Ten čelil škandálom 
s predraženými faktúrami za ener-
gie či s nákupom luxusnej limuzíny 
pre svoj úrad. A tak Jahnátek ne-
nastúpil do dôchodku, ale obsadil 
post s lukratívnym platom. A, ču-
duj sa svete, jeho majetok sa veľmi 
rýchlo rozrástol. Podobne ako jeho 
predchodcovi Holjenčíkovi, ktorý 
podľa už medializovaných informá-
cií nadobudol v kresle šéfa úradu 
pre reguláciu niekoľko lukratívnych 
nehnuteľností. 

Majetok smeráka Ľubomíra Jah-
nátka vzbudzoval záujem už v mi-
nulosti. Po tom, čo sa prevalil škan-
dál, že na ministerstve zamestnával 
na riadiacich funkciách aj veľký po-
čet rodákov z Komjatíc, objavili sa 
informácie o synovi Andrejovi. Mla-
dý muž žil na luxusnom ranči ne-
ďaleko Nitry v obci Malý Lapáš. Na 
tom by nebolo nič zvláštne, ak by 
cena nehnuteľnosti neprevyšovala 
jeho oficiálne príjmy. Jahnátek sy-
novo zbohatnutie obhajoval tým, že 
mu ako dobrý rodič na dom prispel. 
Okrem luxusnej vily sa na pozemku 
nachádza obrovská dvojgaráž a dre-
venica. Andrejovo sídlo strážia ka-

mery a obopína ho vysoký kamen-
ný plot. Podobné kamery strážia 
sídlo jeho otca v spomínaných Hrn-
čiarovciach.

Menej sa písalo o jeho dcére Mi-
roslave, ktorá je prokurátorkou. Po-
dobne ako jej brat mala donedávna 
len nehnuteľnosť v Malom Lapáši. 
Aj v jej prípade ide o rozľahlý poze-
mok bez ťarchy. Či sa jej oň opäť po-
staral vzorný otec, tak ako pri spo-
mínanom dome v Nitrianskych Hrn-
čiarovciach, nevedno. Podľa výpisu 
z katastra ani jedna z rodinných ne-
hnuteľností Jahnátkovcov, teda as-
poň tých, ktoré sme prácne vyhľa-
dali v katastri nehnuteľnosti, nie je 
zaťažená hypotékou.

Utajený plat
V prípade Jahnátka zaujme aj to, že 
hoci ide o dlhoročného verejného 
funkcionára, jeho majetkové prizna-
nie na oficiálnej stránke parlamentu 
istý čas – nevedno prečo – nesvie-
tilo. Poslanci, premiér, ba dokonca 
prezident a, samozrejme, vedúci 
verejní funkcionári musia svoje ma-
jetky ako verejne činné osoby každý 
rok odovzdať do parlamentu a zve-
rejniť. Táto povinnosť funguje aj ako 
jeden z protikorupčných nástrojov.

A hoci tak robil aj jeho pred-
chodca Holjenčík, nový šéf úradu 
pre reguláciu Jahnátek dostal zjav-
ne špeciálnu výnimku. „Podľa no-
vely zákona o regulácii v sieťových 
odvetviach, predseda Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví už nie je 
zároveň aj predsedom regulačnej ra-
dy, a nevzťahuje sa tak naňho zákon 
o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcioná-
rov. Navyše sa ani podľa predmet-
ného ústavného zákona nepovažu-
je za verejného funkcionára,“ prišla 
nám v tom čase reakcia z parlamen-
tu. To, čo „platilo“ za Jahnátka, dnes 
naši zákonodarci opäť napravili. 
Jednoducho, tak ako musel podá-
vať majetkové priznanie Holjenčík, 
musí ho aj Jahnátkov nástupca An-
drej Juris.

Podľa zistení HN exminister Jah-
nátek už za rok 2019 majetkové pri-
znanie podal a dokonca je verejne 
prístupné na stránke parlamentu. 
Za predchádzajúci rok 2018 ho síce, 
ako uvádzame, nezverejnil, ale mô-
žeme sa domnievať, že ročný plat 
mal v tej istej výške, a to 74 495 eur. 
Len na porovnanie, jeho bývalý stra-
nícky šéf Robert Fico ešte ako pre-
miér dostával ročný plat 57 964 a je-
ho nástupca Peter Pellegrini za rok 
2019 dostal v premiérskom kresle 
sumu 68 264 eur.

Katarína Šelestiaková ©hn

katarina.selestiakova@mafraslovakia.sk

ÚZKE VZŤAHY

Preferovanie blízkych a známych 
vyčítali exministrovi Ľubomírovi 
Jahnátkovi už roky. K tomu sa pri-
dali pochybnosti o majetku. 
Začiatkom júla 2006 predstavil 
Robert Fico svoju prvú vládu 
a v nej sa stal ministrom hospo-
dárstva neznámy Ľubomír 
Jahnátek. Dovtedy bol šéfom 
Plastiky Nitra, ktorú majetkovo 
kontroloval podnikateľ Juraj 
Široký. Toho médiá aj mnohí poli-
tici označovali za mecenáša 
Ficovej strany Smer. Vtedy sa 
však ešte nevedelo, že viac ako 

Široký bol Jahnátkovi blízky jeho 
dlhoročný priateľ a majiteľ súk-
romnej bezpečnostnej služby 
Bonul Miroslav Bödör. A s tým 
mal teda kšeftov požehnane. 
Firma Jahnátkovej susedky Petry 
Bödörovej z jeho bydliska 
v Nitrianskych Hrnčiarovciach ob-
novovala za predraženú sumu na 
ministerstve fasádu. Miroslav 
Bödör so svojou firmou Bonul bu-
dovy ministerstva strážil za 
133-tisíc eur ročne a minister od 
ďalšieho roka počítal so stráže-
ním za 890-tisíc eur.

Verejní funkcionári musia svoje majetky ako verejne činné osoby každý rok odovzdať do parlamentu a zverejniť.  SNÍMKA: TASR/M. SVÍTOK
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bola strata Pierotu v roku 2019.


