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Bratislavským hotelom chýbajú hostia, 
viaceré aj po uvoľnení zostali zatvorené
Bratislava – Crown Plaza, Holiday 
Inn, Sheraton či Grand Hotel Ri-
ver Park. Tieto luxusné bratislav-
ské hotely stále nie sú v prevádz-
ke. Uvoľnenia po ústupe korona-
vírusu nevyužili.

„Nevidia priestor otvárať skôr 
ako na konci augusta či v septem-
bri,“ povedal pre HN prezident 

Zväzu cestovného ruchu Marek 
Harbuľák. Až vtedy sa totiž začína 
hlavná sezóna pre biznis a firemné 
stretnutia. Upozornil však, že kon-
ferencie a kongresy sú oblasť, ktorá 
sa môže rozbiehať len veľmi poma-
ly, pretože mnohé firmy začali viac 
využívať online komunikáciu. Na 
nápor klientov sa tak nemôžu spo-

liehať ani po lete. Domáca kliente-
la bratislavským hotelom nestačí. 
Počas aprílových reštrikcií sa tu-
rizmus v hlavnom meste, podobne 
ako aj na zvyšku Slovenska, medzi-
ročne prepadol o 98,3 percenta.

Aj keď situácia sa za posledný 
mesiac zlepšila, mnohé hotely stá-
le nemajú komu svoje izby ponú-

kať. „Ubytovacie zariadenia hlásia 
nízku obsadenosť. Je to spôsobe-
né ich zameraním na zahraničnú 
klientelu, ktorá v meste ešte stále 
absentuje,“ potvrdil pre HN hovor-
ca Bratislava Tourist Board Maroš 
Plitko.  (NJ)

Viac na strane 2, V bratislavských...

DOPRAVA

Rakúšania a Česi sú 
v hre o slovenské mýto 

Bratislava – Záujem vybudovať 
nový mýtny systém na Slovensku 
zvažujú najmenej dvaja investori. 
Podľa zistenia HN ide o rakúsky 
Kapsch a český Czechtoll. Od 
roku 2010 funguje mýto od Sky-
tollu. „Sme presvedčení o tom, že 
môžeme ponúknuť hlboké know-
how a dlhoročné skúsenosti vo 
vyberaní mýta, a tak môžeme 

byť vysoko profesionálnym part-
nerom pre Slovensko,“ povedala 
pre HN viceprezidentka Kapsch 
Carolin Treichl. Teraz sa čaká 
na súťaž. Kľúčový dátum, kedy 
by mýtny systém mal prejsť pod 
krídla nového prevádzkovateľa, 
je 1. január 2023.  (TG)

Viac na strane 12, Naše mýto...

Južná Kórea 
zažíva druhú 
vlnu vírusu
Soul – Počas víkendu zaznamenali 
115 nových prípadov nákazy, čo je pri 
súčte dvoch dní najviac od konca má-
ja. Podľa šéfky Kórejského strediska 
pre kontrolu a prevenciu chorôb Čong 
Un-gjong zažíva krajina druhú vlnu 
epidémie koronavírusu. Prišlo varova-
nie, že o mesiac môže denný prírastok 
prípadov prekročiť 800. Situácia tý-
kajúca sa nákazy sa zhoršuje aj v Ne-
mecku. Reprodukčné číslo, ktoré udá-
va, koľko ďalších ľudí priemerne na-
kazí jeden infikovaný, prudko vzrástlo 
z 1,79 na 2,88. Pritom v priebehu 
mája sa dostalo pod číslo jeden. Na 
Slovensku je naďalej situácia stabilná 
– po zverejnení údajov za včera pribu-
dol jeden nakazený, no vykonaných 
bolo iba 41 testov.  (RED)

Úľava pre banky. Odvod 
končí po ôsmich rokoch

Bratislava – Finančné domy sa 
roky skladali na štátne sociálne 
balíčky. Vlády im od roku 2012 
predlžovali a zvyšovali bankový 
odvod, aby bolo po finančnej krí-
ze na vyššie dôchodky či dávky. 
Napriek tomu, že sa to čoraz viac 
prejavovalo na horšej dostupnosti 

úverov a poplatkoch, líder Smeru 
Robert Fico ešte koncom minu-
lého roka vyhlasoval, že banky 
majú vyššie zisky ako obchodníci 
s drogami. Minulá vláda im pred 
voľbami demonštratívne odvod 
zdvojnásobila na 0,4 percenta 
z vkladov.

Ságu financovania štátu, aká 
v Európe nemá obdobu, ukončil 
až súčasný kabinet. „Banky ne-
berieme za nepriateľov,“ vyhlá-

sil včera premiér Igor Matovič po 
tom, ako vláda podpísala so Slo-
venskou bankovou asociáciou 
Memorandum o porozumení.

V rámci dohody bude ban-
kám odpustený odvod 150 milió-
nov eur a platiť ho nebudú mu-
sieť ani v ďalších rokoch. Vďaka 
tomu sa zvýši ich kapitál, a tým 
aj ich schopnosť dostať cez úve-
ry do ekonomiky až 1,5 miliardy 
eur. To by malo krajine pomôcť 

vyrovnať sa s dôsledkami koro-
nakrízy a naštartovať rast. Záro-
veň si má rozpočet na príjmovej 
stránke polepšiť približne o 300 
miliónov eur.

Financie, ktoré za osem rokov 
odviedli, sa presunú do Rozvojo-
vého fondu Slovenska. Jeho fun-
govaním sa budeme zaoberať 
v druhej polovici roka, uviedol 
minister financií Eduard Heger. 
Podľa prezidenta bankovej aso-

ciácie Alexandra Rescha by sa 
peniaze mohli použiť na pomoc 
s bývaním pre ľudí, ako podpora 
pre firmy či ekologické projekty. 
„Dohoda je zásadným posunom 
vpred a veríme, že skráti dĺžku 
rekonvalescencie našej ekonomi-
ky. Vyhral zdravý rozum,“ uvie-
dol guvernér Národnej banky Slo-
venska Peter Kažimír.

Viac na strane 3, Bankový... 

FINANCIE 
Zrušenie bankového 
odvodu umožní 
finančným domom 
zvýšiť kapitál 
a poskytnúť viac 
úverov firmám 
a domácnostiam.
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Čína dokončuje svoj 
vlastný GPS systém

Peking – Čína sa pripravuje 
vyslať do vesmíru posledný sate-
lit a dokončiť tak svoj navigačný 
systém Pej-tou. Cieľom Pekingu 
je získať vlastný navigačný sys-
tém nezávislý od amerického 
systému GPS. Ide o dôležitý po-
sun, ktorý zabezpečí, že čínske 
vojenské systémy budú fungovať 
aj v prípade konfliktu s USA. Zá-
roveň tým chce Peking ukázať 
svoj narastajúci vplyv v tejto 
oblasti.

Čínsky systém Pej-tou sa skla-
dá z 30 satelitov. „Ide o systém, 
ktorý je odolný a môže sa pou-
žiť v prípade konfliktu,“ doplnil 
ho Christopher Newman, profe-
sor kozmického práva z univer-

zity Northumbria v britskom 
Newcastli.

Pôvodne chcela Čína vyslať po-
sledný satelit do vesmíru už mi-
nulý týždeň, štart však odložili 
pre „technické záležitosti“, píše 
sa na oficiálnej stránke systému 
Pej-tou. 

Peking začal na systéme pra-
covať už na konci 90. rokov mi-
nulého storočia a prvá generácia 
navigačnej siete vznikla už v ro-
ku 2000. Vtedy systém pokrý-
val len územie Číny. Druhá ver-
zia bola dokončená v roku 2012 
a pokryla oblasť časti Ázie a Ti-
chomoria. Teraz Čína dúfa, že so 
všetkými satelitmi Pej-tou čosko-
ro pokryje celú planétu.  (ČTK)

ZEMNÝ PLYN

Ruský minister 
energetiky obvinil USA

Moskva – Ruský minister energeti-
ky Alexander Novak obvinil Spoje-
né štáty, ktoré plánujú prijať ďalšie 
sankcie proti plynovodu Severný 
prúd 2, z protekcionizmu. „USA 
chcú Európe nanútiť svoj skvapal-
nený plyn alebo ešte ďalšie pro-
jekty,“ povedal Novak v rozhovore 
pre nemecký denník Handelsblatt. 
„To je zasahovanie do suverenity 
európskych štátov.“ Novak označil 
sankcie USA proti výstavbe plyno-
vodu Severný prúd 2 za „absolútne 
nelegálne a úplne neadekvátne“.

USA chcú zabrániť dokončeniu 
plynovodu Severný prúd 2 roz-
šírením sankcií na projekt. Sank-
cie podporuje prezident Donald 
Trump rovnako ako republikáni aj 

demokrati v oboch komorách Kon-
gresu. Spojené štáty argumentujú, 
že plynovod po dne Baltského mo-
ra do Nemecka by zvýšil závislosť 
EÚ od ruského plynu. Washington 
zaviedol prvé sankcie koncom ro-
ku 2019, ktoré spôsobili, že sa za-
stavilo dokončenie z veľkej časti 
hotového plynovodu.

Nový zákon, ktorého návrh 
predložili senátori začiatkom júna, 
počíta so sankciami nielen proti fir-
mám, ktoré poskytujú lode na kla-
denie potrubia, ale aj proti firmám 
poskytujúcim lode aj na ďalšie ak-
tivity v súvislosti s kladením ply-
novodu. Sankcie tiež budú hroziť 
spoločnostiam, ktoré takéto lode 
poisťujú. (TASR)

Krištúfkovej kauza sa 
zrejme viaže k Espade
SPOR 

Poslankyňa svoju 

komunikáciu 

s kontroverzným 

podnikateľom 

Marianom Kočnerom 

vysvetľuje údajnou 

hrozbou fiktívneho 

konkurzu na majetok 

jej dcéry.

Bratislava – Pod tlakom kontak-
tov v súčasnosti už s toxickým 
podnikateľom Marianom Kočne-
rom položila expartnerka a poli-
tička hnutia Borisa Kollára Sme 
rodina Petra Krištúfková novovy-
tvorenú funkciu splnomocnen-
kyne vlády pre rodinu. Dôvodom 
bola medializácia jej dovolenky 
v roku 2009 na jachte s Kočne-
rovou exmanželkou Karolínou 
a SMS komunikácia spred piatich 
rokov s kontroverzným biznis-
menom aktuálne súdeným pre 
podozrenia z objednávky vraždy 
novinára Jána Kuciaka. 

Čoho sa údajne správy s Kočne-
rom z roku 2015 týkali, Krištúfko-
vá vysvetľovala v nedeľu poobe-
de počas tlačovej besedy k svojej 
rezignácii na stoličke vládnej spl-
nomocnenkyne. „Vedela som, že 
jemu spriaznená osoba sa fiktív-
nym konkurzom snažila pripraviť 
o majetok moju dcéru. Neriešila 
som to potom ďalej, pretože, ver-
te, ani vy by ste to v tej dobe ne-
riešili tým, že pôjdete za Tiborom 
Gašparom riešiť Kočnera,“ pove-
dala Petra Krištúfková s tým, že 
okolnosti okolo údajného konkur-
zu bližšie nespresnila ani nešpe-
cifikovala. Nie je tak zrejmé, koho 
a aké pohľadávky mala konkrét-
ne na mysli. 

Spoluvlastní budovu 
v centre Bratislavy
Do podnikateľského portfólia jej 
dcéry Vanessy, ktorej otcom je 
zavraždený mafiánsky boss Ró-
bert Dinič, spadá podľa obchod-
ného registra iba 17-percentný 
podiel v spoločnosti Espada. 
Petra Krištúfková pritom bola 
v minulosti jednou z konateliek 
firmy. Ďalšími majiteľmi podie-
lov v Espade sú Sarah Ivičičová 
s polovičným podielom a Barbora 
a Nikoleta Diničové. Obe vlastnia 
rovnaký diel ako Vanessa Krištúf-
ková – teda 17 percent. Ide o spo-

ločnú firmu detí zavraždených 
bratislavských mafiánov Róberta 
a Petra Diničovcov a Romana 
 Deáka, ktoré ju zdedili po zavŕše-
ní plnoletosti. 

Ich spoločná firma vlastní ro-
hovú budovu s popisným číslom 
15 na Kollárovom námestí v bra-
tislavskom Starom Meste. V bu-
dove sídli napríklad herňa siete 
Mirage. 

V roku 2014 pribudla na list 
vlastníctva k spomínaným ne-
hnuteľnostiam poznámka o pre-
biehajúcom súdnom konaní 
„o určenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam vydržaním“. 

Spor o majetok je aj po šiestich 
rokoch stále aktívny.

Hrozba konkurzu sa 
objavila o rok neskôr
Jedno konkurzné konanie na ma-
jetok spoločnosti Espada sa však 
skutočne rozbehlo, ale až koncom 
roka 2016. Na firmu detí zavraž-
dených mafiánskych bossov po-
dala konkurzný návrh spoločnosť 
DF Property, ktorú v tom čase 
napoly vlastnil senecký podnika-
teľ Dušan Hatala a právnik Fadi 
Fardous zo Šale. Jeho advokátska 
kancelária akékoľvek spojitosti 
s tvrdeniami poslankyne vyvra-

cia s tým, že časovo ani vecne 
nedávajú zmysel. DF Property zís-
kala pohľadávky voči Espade po-
stúpením od tretích osôb a reál-
ne ich pred konkurzným súdom 
preukázala. Sudkyňa Katarína 
Bartalská, ktorá na naťahujúce sa 
konkurzné konanie dozerala, ho 
napokon v auguste 2018 zastavila. 

Z informácií HN vyplýva, že 
Espada svoje podlžnosti uzna-
la a vyrovnala. Katarínu Bartal-
skú v súčasnosti riešia vyšetrova-
telia NAKA z Nitry pre závažné 
podozrenia, že mala v niekto-
rých kauzách za úplatok rozhodo-
vať v prospech Mariana Kočnera. 
Koč ner je neprávoplatne odsúde-
ný spoločne s exministrom hos-
podárstva Pavlom Ruskom na 19 
rokov väzenia za falšovanie zme-
niek voči televízii Markíza. 

Pohnutá minulosť budovy 
Lukratívna nehnuteľnosť v centre 
Bratislavy, ktorú Espada vlastní, 
má za sebou pohnutú minulosť. 
Stala sa totiž predmetom vlečú-
cich sa súdnych sporov i vyšet-
rovania políciou. Petra Krištúf-
ková ju totiž v septembri 2000, 
teda v čase, keď majiteľky firmy 
boli maloletými osobami, preda-
la spoločnosti DHB Real za nie-
koľkonásobne nižšiu sumu, ako 
bola trhová cena nehnuteľnosti. 
Hodnota budovy sa v tom čase 
podľa znaleckých posudkov po-
hybovala okolo sumy 26 miliónov 
korún. DHB Real neskôr budovu 
aj s pozemkom predala ďalej spo-
ločnosti J.P.R. Invest za približne 
10 miliónov korún. J.P.R. Invest 
následne budovu založil v pros-
pech spoločnosti Exxon Real ako 
zábezpeku oproti prijatej pôžičke 
okolo 18 miliónov korún. 

Espada a jej majiteľky napokon 
cez žalobu budovu vysúdili späť, 
a to aj napriek zásahu generálne-
ho prokurátora v prospech ochra-
ny záujmov spoločnosti J.P.R. In-
vest. Generálny prokurátor totiž 
podal mimoriadne dovolanie pro-
ti rozsudkom súdov z mája 2012 
a decembra 2013. Verdikty Okres-
ného súdu Bratislava I a Krajské-
ho súdu Bratislava napokon osta-
li v platnosti. Potvrdil ich Najvyš-
ší súd zastúpený senátom Viery 
Petríkovej a sudcov Martina Vla-
dika a Jozefa Kolcuna. „Dovola-
cí súd mimoriadne dovolanie ge-
nerálneho prokurátora ako nedô-
vodné zamietol. Súdy nižšieho 
stupňa správne ustálili, že kúp-
na zmluva uzatvorená medzi ža-
lobcom Espanade a spoločnosťou 
DHB Real, ktorej predmetom bol 
odpredaj žalovaných nehnuteľ-
ností, je neplatným právnym úko-
nom, pretože sa prieči dobrým 
mravom,“ uvádza sa vo verdikte. 

Marek Nemec ©hn

marek.nemec@mafraslovakia.sk

Poslankyňa Petra Krištúfková sa vzdala funkcie splnomocnenkyne pre rodinu.
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I N Z E R C I A

 Meď: 5 204,0 /t
 Hliník: 1 529,1 /t

Lehota platnosti: od 22.  6.  2020 do 26.  6.  2020

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, 
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D   32,74 10,68 633828 0,43
DE Phel Peak D   32,65 6,53 340625 0,07

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 118  22. 6. 2020

USA USD 1,1213

Japonsko JPY 119,89

Bulharsko BGN 1,9558

Česká republika CZK 26,681

Dánsko DKK 7,4543

V. Británia GBP 0,90328

Maďarsko HUF 346,6

Poľsko PLN 4,4493

Rumunsko RON 4,8422

Švédsko SEK 10,5525

Švajčiarsko CHF 1,0654

Island ISK 155,1

Nórsko NOK 10,7985

Chorvátsko HRK 7,5926

Rusko RUB 77,8799

Turecko TRY 7,6829

Austrália AUD 1,6292

Brazília BRL 5,9248

Kanada CAD 1,521

Čína CNY 7,9348

Hongkong HKD 8,6902

Indonézia IDR 15988,62

Izrael ILS 3,8672

India INR 85,2585

Južná Kórea KRW 1361,3

Mexiko MXN 25,2313

Malajzia MYR 4,7997

Nový Zéland NZD 1,735

Filipíny PHP 56,2

Singapur SGD 1,5639

Thajsko THB 34,76

JAR ZAR 19,5077

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 16,368

Bulharsko 1 BGN 13,633

EMÚ 1 EUR 26,665

Chorvátsko 1 HRK 3,522

Japonsko 100 JPY 22,237

Kanada 1 CAD 17,530

Maďarsko 100 HUF 7,693

Poľsko 1 PLN 5,993

Rumunsko 1 RON 5,507

Rusko 100 RUB 34,235

Švajčiarsko 1 CHF 25,026

USA 1 USD 23,777

Veľká Británia 1 GBP 29,657

Kurzový lístok ČNB
č. 119 (vybrané meny) 22. 6. 2020

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 755,52 TR OZ
Striebro 17,83 TR OZ
Platina 825,03 TR OZ
Paládium 1 912,04 TR OZ

Antimón 99,65 % 5500/5700 USD/mT

Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 2,5/2,7 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 1,1/1,2 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 1,05/1,15 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 0,83/0,85 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 14,75/15,5 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 150/165 USD/Kg

Germánium kov 1050/1150 USD/Kg

Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 145/165 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 2250/2400 USD/mT

Ferromangán 1065/1085 USD/mT

Mangán elect. 1600/1700 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 19,25/19,5 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 266/270 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 6,45/7,35 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 1000/1100 USD/mT

Silicon Metal Lumps 1700/1800 USD/mT

Tantal 65/67 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 7,5/8,4 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 4,25/4,5 USD/Kg

Tungsten Ferro 27/30 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 25,6/26,8 USD/Kg

Vanadium Pentox 6,5/7,5 USD/lbs

Wolframite     – USD/MTU

Meď GRADE "A" 5825 5870 5872 USD/mT
Olovo 99,97 % 1763,5 1766 1773,5 USD/mT
Hliník 99,70 % 1573 1577 1582,5 USD/mT
Hliník - zliatina 1214 1170 1230 USD/mT
Nikel 99,80 % 12625 12635 12655 USD/mT
Cín 99,85 % 16930 16940 17020 USD/mT
Zinok 99,995 % 2070 2084,5 2088 USD/mT

Kovy

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD  
TIBOR JPY

 0,10263 0,1415 0,16538 0,314 – 0,50025
 -0,507 – -0,407 -0,234 – -0,169
 0,0753 0,2670 0,3051 0,4145 – 0,5758
 -0,08617 -0,05667 -0,0475 -0,00883 – 0,11383

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  22. 6. 2020
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PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE  PODNIKU - 1. KOLO
Outletové centrum „One fashion Outlet“ vo Voderadoch

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. vyhlasuje dňom 24.06.2020 prvé kolo 
ponukového konania na speňaženie podniku úpadcu One Fashion Outlet 1 s.r.o. v konkurze, 
so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, predstavujúci (i) objekt bývalého 
nákupného outletového centra „One fashion Outlet“ (ide o stavby a pozemky zapísané na LV č. 2108, 
k.ú. Voderady), nachádzajúci sa neďaleko v extraviláne obce Voderady, okres Trnava, v tesnej blízkosti 
diaľnice D1 s vlastným privádzačom, (ii) hnuteľné veci, (iii) pohľadávky úpadcu, (iv) majetkové práva 
– obchodná známka one FASHION OUTLET a vecné bremená, kde úpadca je oprávneným z vecných 
bremien, (v) práva a záväzky zo zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k podniku úpadcu a (vi) prípadné 
neuspokojené peňažné pohľadávky vzniknuté zo zmluvných vzťahov. 

Bližšia špecifi kácia podniku je zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 118/2020 zverejnenom 
dňa 22.06.2020 v sekcii Konkurzy a reštrukturalizácie – ako oznam o vyhlásení ponukového konania 
na predaj  podniku úpadcu - PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO – Outletové 
centrum „One fashion Outlet“ vo Voderadoch.

Podmienky ponukového konania poskytne správca prostredníctvom e-mailu (bratislava@irkr.sk) 
alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava počas pracovných dní v čase 9:00 hod. 
- 12:00 hod. a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. 
Podmienky ponukového konania správca vydá za poplatok 200 € bez DPH. 

Ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom 
ponuka musí byť doručená najneskôr 13.07.2020 do 16:00 hod. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať 
správcom stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude 
prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas správcovi, takáto ponuka bude 
neplatná. 
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