
Bratislava – „Prišiel som ako pút-
nik do mladej krajiny s dávnou 
históriou, do zeme s hlbokými 
koreňmi, umiestnenej v srdci 
Európy,“ opísal pápež František 
svoj príchod na Slovensko počas 
pondelňajšieho príhovoru v Pre-
zidentskej záhrade. A po štyroch 
nabitých dňoch včera tesne pred 
druhou popoludňajšou hodinou 
odletel naspäť do Ríma.

Štyri dni a štyri mestá: Bratisla-
va, Košice, Prešov a Šaštín. Azda 
najmedializovanejšia návšteva 
pontifika bola tá na známom síd-
lisku Luník IX, kde sa v utorok 
stretol s rómskou komunitou. Ľu-
dia sa v očakávaní hrnuli pred pó-
dium, kde mala hlava katolíckej 
cirkvi vystúpiť presne o 16. hodi-
ne. „Ešte som ho nikdy nevidel. 
Chcem sa poďakovať za všetko, 
dáme si s ním aj spoločnú fotku,“ 
nádejal sa Jozef Horváth. Pápež, 

známy svojou spontánnosťou, 
sa však tentoraz držal programu 
a veriaci museli zostať v jednotli-
vých sektoroch. Návšteva košic-
kej štvrte nebola náhoda. Ako to 
vysvetľuje cirkevný analytik Ja-
roslav Šebek, Svätý Otec má ako 
jeden z najdôležitejších bodov 
programu starosť o okrajové sku-
piny obyvateľstva. „Preto naprí-
klad v Južnej Amerike navštevu-
je chudobné štvrte ,favelas‘ a pre-
to zavítal do vylúčenej lokality na 
Luníku,“ približuje Šebek.

Pápežova agenda obsahova-
la, samozrejme, aj ďalšie dôležité 
body. Okrem stretnutia s mladý-
mi v Košiciach sa František priho-
voril aj vyznávačom iného nábo-
ženstva – Židom. No veľké pre-
kvapenie priniesol najmä počas 
svätej omše v Šaštíne. Emeritné-
mu biskupovi Róbertovi Bezákovi 
sa tam dostala veľká pocta.

Na podujatie ho priviezli pria-
mo v kolóne pontifika. Navy-
še počas homílie zaujal Bezák 
miesto v prvom rade. V júni toh-
to roka bol totiž na pozvanie pá-
peža vo Vatikáne, kde mu vrá-
til biskupský prsteň. Ten poslal  
Bezák do Ríma hlave cirkvi po 
vtedajšom prezidentovi Andre-
jovi Kiskovi. Vysvetľoval to ako 
istú pripomienku toho, že je 
stále tu. Blízke vzťahy medzi  
Be zákom a Františkom naznaču-
jú aj to, že mali už skôr viaceré 
osobné stretnutia.
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Bratislava – Turbulentná situá-
cia v prostredí bezpečnostných 
zložiek, ktorá pretrváva už nie-
koľko mesiacov, sa v pondelok 
opäť vyostrila. Inšpekcia rezor-
tu vnútra zadržala elitných vy-
šetrovateľov, ktorí pracovali na 
najexponovanejších kauzách. 
Vrátane údajnej manipulácie sve-

deckých výpovedí. Časť dôkazov 
proti štvorici, ktorá strávila noc 
v cele, sa inšpektorom podarilo 
zhromaždiť vďaka súdom schvá-
leným odposluchom Slovenskej 
informačnej služby. Neváhali 
však využiť ani ďalší riskantný 
prostriedok. Na vyšetrovateľov 
z kauzy Očistec Jána Čurillu 

a Pavla Ďurku nasadili agenta. 
Z uznesenia o vznesení obvinenia 
proti spomenutej dvojici vyplý-
va, že ním bol bývalý operatívec 
Národnej kriminálnej agentúry 
Ján Kaľavský. Čurilla a Ďurka sú 
v súčasnosti obvinení zo zločinov 
marenia spravodlivosti a zneuži-
tia právomoci verejného činiteľa. 

V dokumente stojí aj to, že obaja 
boli zapletení do prípadu okolo 
člena mafiánskej skupiny taká-
čovci Martina Mikulca. Ten sa 
napokon obesil, čo znamená, že 
„svojím konaním spôsobili ob-
zvlášť závažný dôsledok“.  (JAS)

Viac na strane 11, Na top...
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Adiós! Pápež sa rozlúčil 
so slovenskými veriacimi
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Inšpekcia nasadila na vyšetrovateľov 
NAKA aj agenta. Čelia dvom obvineniam

Bratislava – Sebestačnosť je 
večnou mantrou farmárov. Pes-
tujeme však stále iba 50 percent 
zeleniny, ktorú jeme. O to viac 
vyniká cibuľa. V jej produkcii 
si po 180-percentnom náraste 
od roka 2017 postačujeme sami. 
A za 90 percentami výroby stojí 
jedna firma – družstvo pestova-
teľov Zeleninárska. Dokáže teda 

konkurovať aj lacnejším kraji-
nám, čo však neplatí pre menšie 
podniky. Preto vo firme Zdenek 
Černay kultivovanie nerozširu-
jú. „Keď predáte cibuľu za 20 
centov a niekto ju dovezie za 15, 
obchodník kúpi túto,“ tvrdí ich 
agronóm Jozef Kadnár.  (RAS)

Viac na strane 9, Za sebestačnosťou...

Cibule máme dostatok. 
A to vďaka jedinej firme

Na snímke sa pápež! František lúči pred jeho odletom do Vatikánu na bratislavskom letisku.  SNÍMKA: TASR/J. NOVÁK
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Industriálne dedičstvo 
mení kolorit Sky Parku

Bratislava – Režné murivo, ty-
pické pre výrazný rukopis archi-
tekta, ktorý navrhol aj pamätník 
nášho najvýznamnejšieho ge-
nerála v Brezovej pod Bradlom. 
V bývalej bratislavskej priemy-
selnej štvrti sa dnes síce na prvý 
pohľad vyníma Sky Park, no 
uprostred neho stojí Tepláreň od 
Dušana Samuela Jurkoviča. Túto 
národnú kultúrnu pamiatku sa 
podarilo zachovať z celého areálu 
ako jedinú, a tak okoloidúcim pri-

pomína, ako v 50. rokoch minulé-
ho storočia vyzerala priemyselná 
zóna v Mlynských nivách.

Developer Penta Real Estate 
podľa slov Lenky Vargovej z tla-
čového odboru spoločnosti do re-
konštrukcie investoval viac ako 
13 miliónov eur. Pri renovácii 
postupovali opatrne, technický 
poklad Západoslovenských ener-
getických závodov sa nakoniec 
stal dominantou územia. Spolu-
pracovali s tromi ateliérmi. Jurko-
vičovo dielo sa menilo štyri roky.

Rekonštrukciu kladne hodno-
tí aj Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky. Ako pre HN uvádza Te-
reza Bartošíková, odborníčka na 
technické pamiatky, postupy pri 
obnove tehlovej fasády boli správ-
ne a môžu ich nasledovať tí, kto-
rí plánujú renovovať budovy s po-
dobným vizuálom. „Ďalším pozi-
tívom je zachovanie násypníkov 
na uhlie v interiéri kotolne, bo-
hužiaľ sa to nepodarilo pri his-
torických okenných výplniach,“ 
pokračuje Bartošíková. Tie mali 
deväť až pätnásť políčok a také-
to okná boli typické pre priemy-

selné objekty prvej polovice 20. 
storočia.

Moderný priestor v dobovom 
šate
Tepláreň dnes podľa slov Barto-
šíkovej predstavuje príklad, ako 
využiť industriálne dedičstvo so 
zachovaním jeho pamiatkových 
hodnôt. Vnútri nájdu návštevníci 
flexibilne prenajímané kancelá-
rie, coworkingové priestory, mul-
tifunkčnú sálu, kaviareň, galériu 
moderného umenia či reštau-
ráciu. Pôvodne bola postavená 
pre dodávky tepla a elektrickej 
energie do rafinérie Apollo. Až 
neskôr sa podľa Bartošíkovej sta-
la majetkom Západoslovenských 
energetických závodov. Vznikla 
v roku 1941, skúšobná prevádzka 
sa aj pre technické problémy za-
čala o 12 rokov neskôr. „Tepláreň 
spaľovala triedené hnedé uhlie, 
neskôr bola plynofikovaná. Do-
dávala tepelnú energiu pre to-
várne Kablo, Gumon, cvernovku, 
paneláreň, ale aj pre byty v centre 
mesta,“ dopĺňa Bartošíková. Ob-
jekt podľa informácií od Pamiat-

kového úradu slúžil aj ako labo-
ratórne pracovisko Výskumného 
ústavu energetického, kde bolo 
vyskúšaných množstvo inova-
tívnych technických riešení pre 
energetiku.

Výnimočný architekt, 
výnimočný kotol
Interiér budovy však okrem iného 
obsahoval aj ďalší dôležitý prvok. 
„V kotolni bol pri modernizácii 
inštalovaný aj unikátny kotol 
s prvým stredoeurópskym paro-
plynovým cyklom podľa návrhu 
a patentu profesora Erika Foita,“ 
pokračuje Bartošíková.

Objekt turbínovej haly brati-
slavskej teplárne na Čulenovej 
ulici je podľa Pamiatkového úra-
du jednou zo zásadných reali-
zácií architekta Dušana Samue-
la Jurkoviča. Nesie charakteris-
tické znaky jeho tvorby, akou je 
aj režné murivo, čiže prirodzený 
povrch použitého stavebného ma-
teriálu bez nanesenia omietky. To 
je už dôverne známe aj návštev-
níkom Mohyly Milana Rastislava 
Štefánika.

REALITY
Jurkovièova tepláreò 

kedysi dodávala 

energiu továròam 

aj bytom. Má 

svoje miesto medzi 

národnými kultúrnymi 

pamiatkami.

Veronika Hubinská  ©hn
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Jurkovičova tepláreň je poslednou pamiatkou na zlatý vek priemyslu v Bratislave a vďaka svojmu nadčasovému dizajnu je aj národnou kultúrnou pamiatkou. SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Bratislava – Ceny emisných po-
voleniek v poslednom období 
lámu rekordy, keď medziročne 
vzrástli z 30 eur za tonu vypus-
teného oxidu uhličitého približ-
ne na dvojnásobok. To však aj 
prostredníctvom rastúcej ceny 
energií neúmerne zaťažuje eko-
nomiku niektorých podnikov, 
ktorým sa tak oproti firmám 
mimo Európskej únie znižuje 
konkurencieschopnosť. Podni-
katelia upozorňujú, že peniaze 
z emisných povoleniek inkasu-
je štát a ten aj oproti iným kra-
jinám Únie vracia do priemyslu 
iba zlomok vybraných financií. 
Zmeniť by to chcel minister 
hospodárstva Richard Sulík.

Výkonný riaditeľ železiar-
ní OFZ Branislav Klocok na 
minulotýždňovej konferen-
cii s názvom Priemysel na od-
chode upozornil, že z výnosov 
aukcií z obchodovaní s emisia-
mi boli na kompenzáciu ne-
priamych emisií pre firmy vy-
členené iba dve percentá, pri-

čom napríklad vo Francúzsku 
je to 37 percent. Aby OFZ vy-
rovnala tento rozdiel, musela 
by na trhu zvýšiť ceny svojich 
výrobkov o 15 percent a sta-
la by sa nekonkurencieschop-
nou. Ešte výraznejší rozdiel 
je podľa Klocoka v porovnaní 
s čínskymi výrobcami. Podob-
ným problémom čelí napríklad 
aj producent hliníka Slovalco. 
Problém, na ktorý podnikate-
lia poukazujú už dlhší čas, by 
chcel riešiť minister hospodár-
stva. „Mali by sme stanoviť fé-
rový systém, a to je veľmi ťaž-
ké,“ povedal Sulík.

Napriek tomu, že o rozdelení 
výnosov z predaja emisií roz-
hoduje na Slovensku minister-
stvo financií v spolupráci s mi-
nisterstvom životného prostre-
dia, chce Sulík zriadiť pracovnú 
skupinu zloženú z viacerých 
podnikateľov a dotknutých re-
zortov.  (TASR)

Z peňazí za 
emisie vracia 
štát minimum

Bratislava – Spotreba liekov vy-
jadrená počtom balení medziroč-
ne klesla o 4,9 percenta a pred-
stavovala 148,8 milióna balení. 
Národné centrum zdravotníckych 
informácií zaznamenalo po ná-
raste v predchádzajúcich rokoch 
medziročný pokles celkovej spot-
reby liekov aj z hľadiska finanč-
nej úhrady, a to o štyri percen-
tá. Uviedla to hovorkyňa centra 
Alžbeta Sivá.

Úhrada l iekov zdravotný-
mi poisťovňami minulý rok po-
klesla o 4,7 percenta oproti ro-
ku 2019. Taktiež klesla úhrada 
platená pacientom o 1,6 percen-
ta a predstavovala 438,5 milióna 
eur. „V úhradách zdravotných po-
isťovní tvorila v roku 2020 najväč-
šiu finančnú položku úhrada za 
lieky vydané na lekársky predpis 
a lieky hradené z verejného zdra-
votného poistenia,“ spresnila Si-
vá. Najväčší podiel vydaných ba-
lení liekov tvorili rovnako lie-
ky plne alebo čiastočne hradené 
z verejného zdravotného poiste-
nia, a to 61,4 percenta. Podiel pre-
daných balení voľnopredajných 

liekov tvoril z celkovej spotreby 
24,8 percenta počtu balení.

K najvýraznejšiemu poklesu 
celkovej spotreby liekov v úhra-
dách aj v počte balení v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom pri-
šlo v druhom a vo štvrtom štvrť-
roku 2020. „Zmeny v spotrebe 
liekov v týchto štvrťrokoch re-
flektujú prijaté opatrenia v po-
skytovaní zdravotnej starostlivos-
ti v rámci mimoriadnej situácie 
a núdzového stavu vyhlásené-
ho v SR v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19,“ vysvetli-
la hovorkyňa. V prvom štvrťroku 
2020 krátkodobo narástla spot-
reba liekov v porovnaní s rokom 
2019. Celková úhrada v tomto ob-
dobí stúpla o 3,6 percenta a počet 
balení o 5,7 percenta.

„Sledovaný nárast mohol sú-
visieť so zásobením sa obyvate-
ľov liekmi na dlhodobé užívanie 
a prevenciu, keďže v tomto obdo-
bí sa už začínal intenzívne sledo-
vať výskyt ochorenia COVID-19 
a komplikovať epidemiologická 
situácia v okolitých štátoch,“ pri-
blížila Sivá.  (TASR)

ZDRAVOTNÍCTVO

Slováci spotrebovali 
vlani menej liekov
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z výnosov z obchodovania 
s emisiami vyčlenia firmám  

vo Francúzsku.

Cukrovar v Seredi 
má nový zdroj
Sereď – Cukrovarníci v Seredi 
spustia v septembri novú sezó-
nu, v ktorej očakávajú spraco-
vanie zhruba 750-tisíc ton cuk-
rovej repy. Pred jej začatím 
uviedli do prevádzky nový eko-
logický zdroj na výrobu tepla. 
Produkcia cukru sa tak stane 
podľa Erika Vicenu, zástupcu 
generálneho riaditeľa dodáva-
teľskej spoločnosti PPA Con-
troll, oveľa ekologickejšou. 
V areáli spoločnosti Slovenské 
cukrovary začali s výstavbou 
modernej teplárne vo februári. 
Stavba si vyžiadala náklad 
6,7 milióna eur. Slovenské cuk-
rovary považujú túto sumu za 
investíciu do ekológie.  (TASR)

Smartwings začne 
lietať do Dubaja
Bratislava – Letecká spoloč-
nosť Smartwings otvára 24. ok-
tóbra pravidelné priame letecké 
spojenie z Bratislavy do Dubaja 
v Spojených arabských emirá-
toch. Linka bude počas zimné-
ho letového poriadku prevádz-
kovaná raz týždenne, každú 
nedeľu lietadlom Boeing 737 
MAX 8. Informovala o tom ho-
vorkyňa spoločnosti Vladimíra 
Dufková. Okrem linky do Du-

baja bude letecká spoločnosť 
počas zimného letového po-
riadku prevádzkovať z Bratisla-
vy aj charterové lety do Salala-
hu v Ománe raz za týždeň. 
Smartwings lety prevádzkuje aj 
zo svojich základní na Sloven-
sku.  (TASR)

Boeing dodal  
22 lietadiel
Seattle – Boeing v auguste do-
dal zákazníkom 22 lietadiel. 
Dodávky strojov 737 MAX pod-
porilo oživenie domácej letec-
kej dopravy v USA. Koncern 
dokonca získal objednávky na 
sedem lietadiel 787, aj keď ten-
to program bol obmedzený pre 
výrobné chyby. Z 22 lietadiel 
bolo 14 strojov 737 MAX.  (TASR)

V SKRATKE

KORONAVÍRUS

Brusel, Štrasburg – Európa po-
trebuje dušu, ideály a politickú 
vôľu. Uviedla to predsedníčka 
Európskej komisie Ursula von 
der Leyenová v rámci svojej 
druhej správy o stave Únie na 
pôde Európskeho parlamentu 
v Štrasburgu a naznačila, kto-
rým smerom by Európska únia 
mala ísť.

Šéfka eurokomisie využila 
príležitosť zhodnotiť uplynulý 
rok, ktorý bol poznačený koro-
nakrízou, očkovacími kampaňa-
mi a spustením európskeho plá-
nu obnovy a počas ktorého sa 
zrodila Európska zelená doho-
da, ako aj projekt európskej di-
gitálnej dekády. Leyenová upo-
zornila, že Únia za uplynulý rok 
pre pandémiu zažila najhoršiu 
zdravotnícku a ekonomickú krí-
zu a našla na ňu spoločnú od-
poveď v podobe programu bu-
dúcej generácie – NGEU, ktorý 
znamená investovať do krátko-
dobej obnovy a dlhodobej pro-
sperity Únie. A ako odpoveď na 
najväčšiu ekologickú krízu po-
núkla Európsku zelenú dohodu. 

Šéfka komisie priznala, že pred 
Úniou stoja veľké výzvy v roz-
drobenom a rýchlo sa meniacom 
svete, nájsť na ne riešenie bude 
podľa jej slov „skúškou charak-
teru“, a vyjadrila nádej, že Euró-
pa v tejto skúške obstojí.

Dodala, že lídrom Európskej 
rady a Európskeho parlamentu 
v stredu zaslala list s prioritami 
Komisie na budúci rok. Podľa jej 
slov Únia dokázala spoločnými 
silami zareagovať na pandémiu, 
podarilo sa zaistiť dostatočný 
počet vakcín – 1,8 miliardy dá-
vok – aj pre prípad tretej dávky 
očkovania a spoločne sa dohod-
núť na covid pasoch, ktoré sa 
stali realitou v čase, keď sa in-
de na svete o tomto type doku-
mentov len hovorilo. Ocenila, že 
v Únii je zaočkovaných vyše 70 
percent dospelej populácie, ho-
ci s rozdielmi medzi krajinami, 
čo treba prekonať, a tiež skutoč-
nosť, že Európska únia pomá-
ha s očkovaním aj iným kraji-
nám a ako jediný región sveta sa 
o svoje vakcíny delí s tými chu-
dobnými.  (TASR)

Ocenila výsledky Únie 
v boji proti pandémii

Spoločnosť odpredá nehnuteľnosť  

na ul. Odbojárov v Bratislave. Sedempodlažná 

budova sa nachádza na pozemku o rozlohe 167 m2. 

Celková podlahová plocha je 1 201,82 m2. Pre viac 

informácií kontaktujte predajcu LEXXUS, a.s.  

na tel. čísle +421 917 633 001.
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