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Róbert Turza

Slabá pomoc
a ochrana trhu. To sú
dôvody, prečo je
v hlinikárni
a u dodávateľov
ohrozených tritisíc
pracovných miest.

robert.turza@mafraslovakia.sk

Bratislava – Hliník sa na strednom Slovensku vyrába už takmer
70 rokov. Či sa bude aj ďalej, je
však otázne. Žiarske Slovalco po
dvoch rokoch v strate síce očakáva 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 neustále rastúca trhová cena energií. Slovalcu sa pred deviatimi
rokmi podarilo uzavrieť osemročný kontrakt so Slovenskými elektrárňami na dodávku elektriny.

Zmluva však koncom tohto roka končí. A nové ceny sú pod tlakom dražejúcich emisných povoleniek. Fabrika sa pritom podieľa
na celoslovenskej spotrebe energie
takmer desiatimi percentami, čo
tvorí 40 percent jej produkčných
nákladov.
Inými slovami, každé zdraženie o jedno euro spôsobí rast nákladov o 2,5 milióna eur. Lenže v
tomto prípade to nebolo len jedno

euro, ale výrazne viac. To podľa
Veselého spôsobí celkový rast záťaže o desiatky miliónov, čo prevádzku uvrhne do oveľa hlbšej
straty konkurencieschopnosti,
v akej je dnes.
Dôvodom je fakt, že producenti po celom svete okrem Európy
nástroj ako emisné povolenky nepoznajú. Tunajšia konkurencia našich 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 kľúčovým podnikom s vysokou spotrebou tak ako západné krajiny, hrozí
koniec výroby Slovalca a s ním aj
zánik približne troch tisícok pracovných miest.
Viac na strane 10, V hre je aj...

PANDÉMIA

Po vyše štyroch mesiacoch dostali terasy zelenú

Čiastočné uvoľňovanie ohlásil premiér Eduard Heger aj s lídrami koalície.
Bratislava – Ak si niekto myslel,
že si v decembri užije jeden z posledných predvianočných piatkov
na terase reštaurácie, zostal sklamaný. Svoje brány museli zatvoriť
práve v tento deň, 11. decembra.
A odvtedy zostali so zákazníkmi
v kontakte už len prostredníctvom 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 minulého týždňa, nakoniec sa však rozhodovanie skomplikovalo. Covid
automat na základe aktuálneho
vývoja povoľuje návštevy divadiel či kín. Tie sa však exekutíva
rozhodla na základe názoru odborníkov nechať nateraz zatvorené. A zrodil sa kompromis: terasy a v obmedzenom režime aj

SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

fitnescentrá áno, kultúrne stánky zatiaľ nie. „Je to veľký míľnik, preto prosím ľudí, aby boli
obozretní,“ povedal premiér Eduard Heger. Obavy sú najmä z toho, či sa ľudia nedostávajú do pohybu príliš rýchlo.
Od rovnakého dátumu totiž nastúpi do škôl výraznejšie viac detí, home office je len odporúčaný.
Mimo okresu sa dá cestovať aj do
prírody, niekoľko dní môžu obča-
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nia Slovenska navštevovať aj nákupné centrá.
Reštaurácie už avizovali, že sú
spokojné aspoň s takouto úľavou.
„Za posledné štyri mesiace sme
mali pokles tržieb o 70 až 80 percent. Sme len radi, keď budeme
môcť otvoriť terasy a túžobne na
tento deň D čakáme,“ hovorí Milan Vykydal z reštaurácie U starého bicykla pri Bratislave. Tá je
vedľa cyklochodníka neďaleko

Bratislavy pri rieke Morava. Rozdiel medzi tým, keď môžu prevádzkovať 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 spolumajiteľ siete Fit Up Andrej Holovič, za
aktuálnych podmienok sa im neoplatí otvoriť. Pripomeňme si, že
navštíviť ich môže jeden človek na

15 štvorcových metrov, maximálne však dokopy šesť osôb. „Využijeme však túto možnosť, aby sme
pokryli aspoň časť straty,“ dodal
Holovič. „Muselo by naše prevádzky denne navštíviť 400 až 500 ľudí. Aktuálne máme sedem prevádzok a okrem toho máme dve
nové štúdiá, ktoré čakajú na otvorenie,“ opísal Holovič.
(RED)
Viac na strane 3, 4 a 5
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Ficov exminister tajil plat.
Zarábal totiž viac ako jeho šéf
mery a obopína ho vysoký kamenný plot. Podobné kamery strážia
sídlo jeho otca v spomínaných Hrnčiarovciach.
Menej sa písalo o jeho dcére Miroslave, ktorá je prokurátorkou. Podobne ako jej brat mala donedávna
len nehnuteľnosť v Malom Lapáši.
Aj v jej prípade ide o rozľahlý pozemok bez ťarchy. Či sa jej oň opäť postaral vzorný otec, tak ako pri spomínanom dome v Nitrianskych Hrnčiarovciach, nevedno. Podľa výpisu
z katastra ani jedna z rodinných nehnuteľností Jahnátkovcov, teda aspoň tých, ktoré sme prácne vyhľadali v katastri nehnuteľnosti, nie je
zaťažená hypotékou.

Utajený plat

Verejní funkcionári musia svoje majetky ako verejne činné osoby každý rok odovzdať do parlamentu a zverejniť.

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.
Katarína Šelestiaková

©hn

katarina.selestiakova@mafraslovakia.sk

Bratislava - Márne sme v minulosti hľadali na stránke parlamentu
majetkové priznanie Ficovho exministra a bývalého predsedu Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví.
Ľubomír Jahnátek načas zmizol zo
stránky Národnej rady, ktorá majetky verejných činiteľov zverejňuje.
Až teraz je opäť možné nazrieť do
majetkového priznania politika, ktorý preslávil obec Komjatice. A veru,
je tam čo vidieť.
Lokalita Nitrianske Hrnčiarovce
sa aj vďaka vplyvným obyvateľom
ostatné roky stáva veľmi lukratívnou adresou. To zjavne pochopil aj

smerácky exminister Ľubomír Jahnátek, ktorý v spomínanej obci žije
už dávnejšie. Podľa najnovších zistení bývalý šéf úradu pre reguláciu
značne rozmnožil rodinný majetok. Zámerne uvádzame „rodinný
majetok“ – väčšina nehnuteľností
je totiž napísaná na jeho manželku 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 bazénom manželia Jahnátkovci obývajú už roky. Na susednom pozemku,
ktorý donedávna takisto patril bývalému politikovi Smeru, stojí rozsiahly moderný bungalov s bazénom a garážou. Podľa výpisu z listu
vlastníctva ho minulý rok darovacou
zmluvou získala Jahnátkova dcéra
Miroslava. Štedrí rodičia sa tak zjavne postarali nielen o syna, ale aj o
dcéru. Dom, ako všetky Jahnátkove nehnuteľnosti, je uvedený bez
ťarchy.

Lukratívny flek
Chvíľu po parlamentných voľbách
2016 sa zdalo, že exminister Jahnátek bude zohrievať len poslaneckú
lavicu. Dokonca sa dušoval, že keď
v kresle poslanca dobačuje, pôjde
rovno do fyzického a politického
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ÚZKE VZŤAHY
Preferovanie blízkych a známych
vyčítali exministrovi Ľubomírovi
Jahnátkovi už roky. K tomu sa pridali pochybnosti o majetku.
Začiatkom júla 2006 predstavil
Robert Fico svoju prvú vládu
a v nej sa stal ministrom hospodárstva neznámy Ľubomír
Jahnátek. Dovtedy bol šéfom
Plastiky Nitra, ktorú majetkovo
kontroloval podnikateľ Juraj
Široký. Toho médiá aj mnohí politici označovali za mecenáša
Ficovej strany Smer. Vtedy sa
však ešte nevedelo, že viac ako

dôchodku. Našťastie pre Jahnátka,
uvoľnil sa post predsedu Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví,
ktorý musel po kritike opustiť Jozef Holjenčík. Ten čelil škandálom
s predraženými faktúrami za energie či s nákupom luxusnej limuzíny
pre svoj úrad. A tak Jahnátek nenastúpil do dôchodku, ale obsadil
post s lukratívnym platom. A, čuduj sa svete, jeho majetok sa veľmi
rýchlo rozrástol. Podobne ako jeho
predchodcovi Holjenčíkovi, ktorý
podľa už medializovaných informácií nadobudol v kresle šéfa úradu
pre reguláciu niekoľko lukratívnych
nehnuteľností.

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

Majetok smeráka Ľubomíra Jahnátka vzbudzoval záujem už v minulosti. Po tom, čo sa prevalil škandál, že na ministerstve zamestnával
na riadiacich funkciách aj veľký počet rodákov z Komjatíc, objavili sa
informácie o synovi Andrejovi. Mladý muž žil na luxusnom ranči neďaleko Nitry v obci Malý Lapáš. Na
tom by nebolo nič zvláštne, ak by
cena nehnuteľnosti neprevyšovala
jeho oficiálne príjmy. Jahnátek synovo zbohatnutie obhajoval tým, že
mu ako dobrý rodič na dom prispel.
Okrem luxusnej vily sa na pozemku
nachádza obrovská dvojgaráž a drevenica. Andrejovo sídlo strážia ka-

V prípade Jahnátka zaujme aj to, že
hoci ide o dlhoročného verejného
funkcionára, jeho majetkové priznanie na oficiálnej stránke parlamentu
istý čas – nevedno prečo – nesvietilo. Poslanci, premiér, ba dokonca
prezident a, samozrejme, vedúci
verejní funkcionári musia svoje majetky ako verejne činné osoby každý
rok odovzdať do parlamentu a zverejniť. Táto povinnosť funguje aj ako
jeden z protikorupčných nástrojov.
A hoci tak robil aj jeho predchodca Holjenčík, nový šéf úradu
pre reguláciu Jahnátek dostal zjavne špeciálnu výnimku. „Podľa novely zákona o regulácii v sieťových
odvetviach, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví už nie je
zároveň aj predsedom regulačnej rady, a nevzťahuje sa tak naňho zákon
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Navyše sa ani podľa predmetného ústavného zákona nepovažuje za verejného funkcionára,“ prišla
nám v tom čase reakcia z parlamentu. To, čo „platilo“ za Jahnátka, dnes
naši zákonodarci opäť napravili.
Jednoducho, tak ako musel podávať majetkové priznanie Holjenčík,
musí ho aj Jahnátkov nástupca Andrej Juris.
Podľa zistení HN exminister Jahnátek už za rok 2019 majetkové priznanie podal a dokonca je verejne
prístupné na stránke parlamentu.
Za predchádzajúci rok 2018 ho síce,
ako uvádzame, nezverejnil, ale môžeme sa domnievať, že ročný plat
mal v tej istej výške, a to 74 495 eur.
Len na porovnanie, jeho bývalý stranícky šéf Robert Fico ešte ako premiér dostával ročný plat 57 964 a jeho nástupca Peter Pellegrini za rok
2019 dostal v premiérskom kresle
sumu 68 264 eur.
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Akcie Netflixu
padli o 11 percent
San Ramon – Rast počtu predplatiteľov videostreamingovej
služby sa v 1. štvrťroku výrazne
spomalil. Akcie Netflixu preto
išli nadol o 11 percent. Netflix za

prvé tri mesiace 2021 získal necelé štyri milióny nových predplatiteľov, pričom analytici počítali až so šiestimi miliónmi. Na
konci štvrťroka mal celkovo
takmer 208 miliónov predplatiteľov. Podľa spoločnosti bolo dôvodom spomalenie produkcie seriálov počas pandémie.
(TASR)

Rakúsko potrebuje
viac dobíjacích
staníc
Viedeň – V Rakúsku je v súčasnosti 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 výkonom 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 dopravy spustilo ďalšiu etapu štátnej
pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. Podnikatelia môžu
podávať žiadosti o kompenzácie
výpadku príjmov, ktoré mali medzi 1. novembrom 2020 až 31.
marcom 2021. Maximálna štátna
pomoc za celé obdobie pandémie je do výšky 200-tisíc eur. Základnou podmienkou je pokles
tržieb o 40 percent.
(TASR)
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Daimler pre nedostatok
čipov obmedzuje výrobu

Zakladal ju minister Gröhling, teraz
sa sieť kaderníctiev posiela do konkurzu

Stuttgart – Nemecký koncern Daimler pre globálny nedostatok čipov
posiela zamestnancov minimálne
v dvoch svojich závodoch opäť do
režimu skráteného pracovného času. Podľa informácií agentúry DPA
sa obmedzenie výroby dotkne
väčšiny zamestnancov závodov
Mercedesu v Rastatte a Brémach.
Daimler na otázku nemeckej agentúry uviedol, že zamestnanci, ktorých 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 ľudí a v Rastatte okolo 6 500. Skrátený pracovný čas sa nedotkne zamestnancov pracujúcich na strategických projektoch a takzvaných
základných funkcií.
Zamestnanci oboch závodov
rovnako ako podniku v maďarskom Kecskeméte boli pre nedostatok čipov poslaní do režimu kurzarbeit už na začiatku roka. Daimler
sa nevyjadril, či teraz plánuje obmedzenia výroby aj v ďalších závodoch.
(TASR)

INZERCIA
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Bratislava – Luxusnú sieť kaderníctiev 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 obmedzené možnosti. Salóny totiž väčšinou
„ordinovali“ na prízemiach panelákov. Nečudo, že priekopníkovi sa
darilo aj počas nasledujúcich rokov.
Kaderníctvam Pierot na popularite pridávali aj mediálne výstupy
a účasť v rôznych televíznych reláciách.
V roku 2019 však nastal zlom.
Hospodárske výsledky firmy sa náhle zhoršili a Gröhling, ktorý sa
chcel naplno venovať kariére politika, ju predal. Jej novým majiteľom sa stal Roman Václavík, ktorý je dlhé roky spájaný so stranou
Smer. Ten to však na čele etablovanej bratislavskej eseročky vydržal
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bola strata Pierotu v roku 2019.

iba dva roky. Aktuálne ju totiž posiela do bankrotu. „Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi PIEROT SK, s. r. o.,“ konštatuje v rozhodnutí sudkyňa Zuzana Moťovská
Dobošová.

Nové vedenie
Keď sa vrátime do roku 2019, zistíme, 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 niekoľko afér – pred rokmi vypovedal
na súde v kauze zmeniek Jána Duckého 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. „Riešil som históriu spoločnosti v tom
zmysle, či sú alebo nie sú v súčasnosti či blízkej minulosti aktívni
v politike a či neriešili nejaké eurofondové kauzy. Toto som za posledných 10 a viac rokov nenašiel, tak
som tomu už potom nevenoval pozornosť,“ povedal v minulosti.
Či rátal s tým, že Václavíkovi sa
podarí firme, ktorú budoval dve dekády, vrátiť zašlú slávu, nevedno.
V každom prípade, nestalo sa tak.

Kým Gröhling sa už v tom čase angažoval v SaS ako tímlíder pre školstvo, podnik sa prepadával do ešte
väčšej straty. Tá predvlani presiahla 214-tisíc eur. Tržby firmy padli z milióna, na ktorý bola v minulosti zvyknutá, bezmála na 300-tisíc.
Václavík na otázky týkajúce sa problémov kaderníctva neodpovedal.

Ťažké časy
HN oslovili aj ministra školstva,
no ani ten na otázky nereagoval.
Ku konkurzu sa však vyjadril Polat
Elalmis, majiteľ rovnomenného bratislavského 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,“ uviedol. Podľa jeho slov nesie najväčšiu
vinu na blížiacom sa krachu firmy
štát.
Katarína Runnová

