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Luxusné audiny dostanú
nálepku Made in Slovakia
AUTOMOTIVE l

Prestížny model chce konkurovať najmä vozidlám BMW X6 či Mercedesu-Benz GLE Coupé. Na cesty vyrazí o rok.

v Devínskej Novej Vsi sa objavili
ešte pred jeho predstavením na
simona.gulisova@mafraslovakia.sk
januárovom autosalóne v Detroite.
Oficiálne „áno“ povedala automoBratislava – Zo Slovenska sa vy- bilka včera.
váža luxus do celého sveta. Platí
to minimálne pri automobilkách. Ďalší do rodiny
Z pásov bratislavského Volkswa- Bratislavská fabrika sa teda stáva
genu bude po novom schádzať aj „mekkou“ luxusných áut koncerprémiové Audi Q8. Neoficiálne nu Volkswagen. Už teraz vyrába
informácie o výrobe tohto SUV Audi Q7, Volkswagen Touareg
©hn

Simona Gulisová

či takmer kompletné Porsche
Cayenne. Portfólio dopĺňajú
tri malé vozidlá – napríklad
Škoda Citygo.
Nové veľké SUV Audi
Q8 má byť aj v hybridnej
verzii. „Je to ďalší dôkaz, že slovenská automobilová sféra má veľmi
dobré meno. Sú to technologicky náročné au-

tá, ktoré sa vyrábajú na vysokej
úrovni. Pre tento segment sa Slovensko stalo prvou voľbou,“
hovorí automobilový analytik Martin Jesný.

Už na budúci rok
Prvé kusy týchto áut
majú schádzať z linky
v bratislavskom závode
už v roku 2018. „Získať

do portfólia taký prestížny model, akým je vozidlo Audi Q8, pre
nás znamená prejav veľkej dôvery, z čoho sa v Bratislave s celým
tímom veľmi tešíme,“ uviedol
včera Ralf Sacht, predseda predstavenstva a člen predstavenstva
pre technickú oblasť vo Volkswagene Slovakia.
Pokračovanie na strane 10

Mika: budem
kandidovať
Bratislava – Riaditeľ RTVS Václav Mika
chce odísť so cťou z funkcie, alebo so
cťou pokračovať. Ako vysvetlil, ak by neohlásil kandidatúru a rezignoval, bol by
to veľmi zlý signál pre kolegov. „Akokoľvek je dnes parlamentná matematika na
prvý pohľad jasná, do tohto súboja pôjdem. Nie vyjadreniami, ale projektom,“
povedal pre HN na konferencii LOTE
2017. Pôvodne pritom tvrdil, že ak sa nevyrieši financovanie verejnoprávneho média, záujem o opätovné zvolenie mať nebude. To, že sa na prácu RTVS sťažujú
opoziční aj koaliční politici, považuje za
dobrú známku fungovania telerozhlasu.
Hoci pôvodne bol v prvej voľbe zvolený
ako nominant Smeru, dnes tvrdí, že sa cíti ako kandidát verejnosti. Na snímke
zľava: Denis Schvarcz, moderátor mediálnej časti konferencie LOTE, Václav Mika,
generálny riaditeľ RTVS, Marcel Grega,
generálny riaditeľ JOJ Group, Štěpán
Wolde, riaditeľ stanice Óčko, Marek Singer, generálny riaditeľ FTV Prima. (LK)
SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Viac na strane 5, Nie som...
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Problém pre e-zdravotníctvo:
lekári nemajú techniku

Vynovený Parndorf
chvália aj predavači

Bratislava – Niektorým chýbajú
počítače, iní nemajú pripojenie na
internet. Zhruba 1 500 slovenských
lekárov dnes nie je pripravených na
to, aby sa zapojili do elektronického zdravotníctva.
Vďaka prechodu na e-Health budú mať lekári na jednom mieste
všetky potrebné informácie o pacientovi. Napríklad sa tým zamedzí tomu, aby pacientovi predpisoval tie isté lieky obvodný doktor aj špecialista. Lekárom sa však
nepáči, že za nové počítače majú
platiť oni. Chceli by dotácie. Tie

e-Health minuli desiatky miliónov.
Nerozumieme, prečo by sme si mali brať pôžičku na niečo, čo pre nás,
najmä v krátkodobom horizonte,
prinesie iba problémy a takmer nič
pozitívne,“ povedal riaditeľ Asocilekárov nemá vhodné počítače
ácie súkromných lekárov Marián
a ďalšie vybavenie na to, aby sa
Šóth. Pôžičky by mali poskytnúť
zapojili do e-zdravotníctva.
zdravotné poisťovne. „O tejto otázke sme rokovali, no forma motivána e-zdravotníctvo rozdáva naprí- cie lekárov zatiaľ nebola dohodnuklad česká vláda. Namiesto peňa- tá,“ povedal PR manažér Dôvery
zí v hotovosti by však pre sloven- Matej Štepiansky.
(ZM)
ských lekárov mali byť k dispozícii
bezúročné pôžičky. „Doteraz sa na Viac na strane 3, Lekári...

1 500

Bratislava – Designer Outlet
Parndorf neďaleko Bratislavy
expanduje. Centrum včera otvorilo novú prístavbu, ktorá reaguje na nárast tržieb a počtu zákazníkov v posledných rokoch.
Otvorenie a s ním spojené zľavy
prilákali aj nákupuchtivých Slovákov. „Veľmi ma prekvapilo,
že je tu športová značka Under
Armour, ktorú na Slovensku nemáme,“ hovorí Slovenka Lenka.
Rakúsky outlet je lákadlom nielen pre nakupujúcich, ale najmä pre ľudí zo Slovenska, ktorí
hľadajú prácu. Vďaka 25 novým

obchodom sa vytvorilo 300 nových pracovných miest. A veľkú
časť nových zamestnancov tvoria práve našinci. „Rakúšania sú
výborní, vážia si prácu, máme tu
množstvo benefitov a je to len
kúsok od domova,“ tvrdí Magdaléna, ktorá pracuje v Rolling
Luggage. Medzi ďalšími značkami, ktoré rozšírený outlet ponúka, sú aj Mey, predajca spodnej
bielizne, značkové oblečenie
Christ alebo športová značka
Peak Performance.
(OL)
Viac na strane 9, Parndorf sa ...
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Európska energetická
burza v Lipsku
Názov
EPX Phel Base D
EEX Phel Peak D

Kurzový lístok ECB
11. 4. 2017
č. 72

posledná
ročné ročné
cena v EUR nárast max. min.
27,68 -17,40 301,54 1,1
28,38

-20,19

543,72

0,07

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

Kotácia kovov AVK
vyplývajúca z cien LME
a ďalších súvisiacich nákladov
Meď:
5 519,3 /t
Hliník:
1 964,2 /t
Lehota platnosti: od 10. 4. 2017 do 14. 4. 2017

Kovy
Drahé
Názov

LME

Zlato
Striebro
Platina
Paladium

Základné
Názov
Meď GRADE "A"
Olovo 99,97 %
Hliník 99,70 %
Hliník - zliatina
Nikel 99,80 %
Cín 99,85 %
Zinok 99,995 %

USD
Fixing PM

Jedn.

1255,70
17,94
940,00
790,00

TR OZ
TR OZ
TR OZ
TR OZ

LME
Settlement Ponuka Dopyt Jedn.
5746 5745,5 5746 USD/mT
2261
2260 2261 USD/mT
0
1907 1907,5 USD/mT
1700
1690 1700 USD/mT
0 10040 10050 USD/mT
20125 20100 20125 USD/mT
2580
2579 2580 USD/mT

Strategické
OTC
Názov
Cena
Antimón 99,65 %
8700/9000
Arzén 99,00 %
1/1,2
Bizmut 99,99 %
4,4/4,8
Kadmium 99,99 %
0,75/0,85
Kadmium 99,95 %
0,74/0,8
Fe Chrome, Hi Carbon
1/1,4
Kobalt - katódy 99,80 %
23/24
Kobalt - katódy 99,60 %
13,55/14
Kobalt - ingot 99,30 %
23/23,5
Gálium - ingot 99,99 %
140/160
Germánium kov
1000/1100
Germánium - dioxid
700/800
Indium ing. 99,97 %
200/220
Magnézium 99,90 %
2200/2400
Ferromangán
750/800
Mangán elect.
2050/2200
Ortuť
–
Molyb Fe65 West
21/21,8
Molyb Fe60 China
–
Ruthénium
51/55
Selén 99,5 % PWD
16/19
Silicon Fe 75 Russian
1200/1300
Silicon Metal Lumps
1800/1900
Tantal
60/62
Titanium Sponge 99.6
6,5/7,5
Ferrotitán 70 % Západ
4,2/4,5
Tungsten Ferro
24,5/25,5
Vanadium Fe 80 (T2)
24,5/25,3
Vanadium Pentox
4,5/5
Wolframite
–

Jedn.
USD/mT
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/mT
USD/mT
USD/mT
USD/flsk
USD/Kg
USD/Kg
USD/Oz
USD/lbs
USD/mT
USD/mT
USD/lbs
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/Kg
USD/lbs
USD/MTU

Štát
USA
Japonsko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
V. Británia
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Švédsko
Švajčiarsko
Nórsko
Chorvátsko
Rusko
Turecko
Austrália
Brazília
Kanada
Čína
Hongkong
Indonézia
Izrael
India
Južná Kórea
Mexiko
Malajzia
Nový Zéland
Filipíny
Singapur
Thajsko
JAR

Kód
USD
JPY
BGN
CZK
DKK
GBP
HUF
PLN
RON
SEK
CHF
NOK
HRK
RUB
TRY
AUD
BRL
CAD
CNY
HKD
IDR
ILS
INR
KRW
MXN
MYR
NZD
PHP
SGD
THB
ZAR

Stred
1,0616
117,36
1,9558
26,658
7,4372
0,85330
311,40
4,2414
4,5104
9,5915
1,0696
9,1245
7,4240
60,4528
3,9392
1,4137
3,3241
1,4139
7,3256
8,2499
14 099,64
3,8817
68,4550
1 214,50
19,8434
4,7066
1,5285
52,631
1,4904
36,726
14,6891

Kurzový lístok ČNB
č. 72 (vybrané meny) 11. 4. 2017
Štát
Austrália
Bulharsko
EMÚ
Chorvátsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Rusko
Švajčiarsko
USA
Veľká Británia

Množstvo
1
1
1
1
100
1
100
1
1
100
1
1
1

Kód
AUD
BGN
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RON
RUB
CHF
USD
GBP

Stred
18,860
13,632
26,660
3,590
22,717
18,851
8,561
6,284
5,911
44,100
24,925
25,112
31,245

Číselné údaje zo svetových trhov sú prevzaté zo servisu REUTERS
Redakcia preberá údaje zo servisu agentúry REUTERS a FIMEX Capital o.c.p., a.s., a teda prípadné nepresnosti sú mimo dosahu jej pôsobnosti.

Jednotky: mT=1 000 kg, flsk=76lbs, lbs=0,45359 kg, TR OZ= 0,031103 kg; Komodity: CL Crude oil ropa HU Unleaded gas bezolovnatý benzín
NG Natural gas zemný plyn CO Brent oil ropa Brent C Corn kukurica W Wheat pšenica O Oats ovos GC Gold zlato SI Silver striebro HG Cooper
meď PL Platinum platina PA Palladium paládium LC Live cattle živé hovädzie LH Lean hogs bravčové KC Coffee arabica káva arabica CF Coffee
robusta káva robusta CC Cocoa kakao SB Sugar cukor JO Orange juice pomarančový džús LB Lumber drevo CT Cotton bavlna. Označenie kontraktných mesiacov: F január G február H marec J apríl K máj M jún N júl Q august U september V október X november Z december.

FIRMY & FINANCIE, denne v Hospodárskych novinách od 12. septembra 1993.
© Copyright MAFRA Slovakia, a. s., Bratislava.

Najaktuálnejšie
ekonomické spravodajstvo
na slovenskom internete
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Luxusné audiny...
Dokončenie zo strany 1

„Karosérie na nový model sa budú vyrábať v karosárni, v ktorej
aktuálne vzniká Audi Q7. Používajú sa tu inovatívne technológie
na spájanie ocele a hliníka, ktoré
nájdu uplatnenie rovnako aj pri
novom Audi Q8,“ vysvetľuje Lucia Makayová, hovorkyňa bratislavského Volkswagenu Slovakia.
Podobné technické procesy sú
jedným z dôvodov, prečo vzniknú nové luxusné automobily práve v závode v Bratislave.
Automobilový analytik Martin
Jesný vidí za rozšírením ponuky
aj rozvojový plán nemeckej spoločnosti a možné rozšírenie pokrytia trhu, keďže každý nový
model si vyžaduje aj úpravu liniek. To i napriek tomu, že výroba modelu Q8 nasleduje Q7.
Odborníci si myslia, že nie je
vylúčené, že tento nový model
priláka aj nových záujemcov.
„Na jednej strane je možné, že
produkt je zameraný na zákazníkov, ktorí vlastnia Q7, no na

Nové Audi Q8 zíde z výrobných liniek v Bratislave už na budúci rok.
druhej strane môžu prísť aj ďalší, keďže tento model je typovo
odlišný,“ dodal Jesný. Pozitívne
hodnotí krok bratislavskej automobilky aj Štefan Mihálik z Autoklubu Slovensko. „Je to dobré znamenie, pretože sa dbá na
to, aby sa tieto autá vyrábali práve v Bratislave,“ zhodnotil. Nové Audi bude najväčšou konku-

Modely, ktoré bude
vyrábať bratislavský
závod Volkswagen
Volkswagen Touareg,
Audi Q7, Audi Q8, Porsche
Cayenne, Volkswagen up!,
Volkswagen e-up!, ŠKODA
Citigo, SEAT Mii

SNÍMKA: VOLKSWAGEN SLOVAKIA

renciou pre vozidlá ako BMW X6
či Mercedes-Benz GLE Coupé.
V tejto čoraz populárnejšej kategórii Audi doteraz neponúkalo žiadnu alternatívu. Odborníci
preto odhadujú, že cena novinky z dielne Volkswagenu, ktorá
sa bude vyrábať od budúceho roka, by sa mohla pohybovať niekde na úrovni 70-tisíc eur.

ČESKÁ KORUNA

Koniec zásahov ČNB. Zahraniční
investori čakajú s výberom ziskov
Praha – Česká koruna sa včera
v porovnaní s pondelkom oslabovala a jej kurz sa pohyboval okolo úrovne 26,70 koruny za euro.
V pondelok sa posilnila až na úroveň 26,50 koruny za euro. Podľa
guvernéra Českej národnej banky
(ČNB) Jiřího Rusnoka zahraniční
hráči zatiaľ s vyberaním ziskov
z posilnenia koruny vyčkávajú.
Aj napriek včerajšiemu znehodnoteniu je česká koruna od ukončenia intervencií, ktoré ČNB oznámila minulý týždeň vo štvrtok,
približne o 30 halierov silnejšia.

V pondelok ráno sa kurz koruny vyšplhal až na 26,50 koruny za euro, keď hlavný vplyv
na obchodníkov zrejme mali čísla o inflácii a štatistiky z trhu práce. Údaje podporili očakávania
budúceho zvyšovania úrokových
sadzieb zo strany ČNB. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských
cien sa v marci zrýchlilo v súlade
s očakávaniami na 2,6 percenta
z februárových 2,5 percenta a bolo najvyššie od novembra 2012.
Miera nezamestnanosti klesla na
4,8 percenta, čo bolo najmenej od

januára 2009. To signalizovali aj
slová guvernéra ČNB v pondelkovom rozhovore pre české Hospodárske noviny. Podľa neho ČNB so
zvyšovaním úrokových sadzieb
začne na prelome tohto a budúceho roka.
Opustenie kurzového záväzku,
v rámci ktorého ČNB umelo oslabovala kurz českej meny a držala ho nad 27 korún za euro, sa zatiaľ obišlo bez výraznejších výkyvov na devízovom trhu. Vo včera
zverejnenom rozhovore pre denník Právo guvernér Rusnok uvie-

dol, že dôvodom je dobrá komunikácia ČNB. „Dali sme si veľkú prácu s tým, aby sme trh pripravili na
to, že k tomu dôjde, že to nastane
v nejakom skorom období,“ povedal Rusnok ku koncu intervencií.
„Všetci tak mali dosť času sa na
to pripraviť. To zohralo významnú
úlohu v tom, že trh sa po oznámení konca kurzového záväzku nijako nezbláznil.“
Dôležitú úlohu podľa neho v aktuálnom vývoji kurzu českej meny zohrala aj prekúpenosť trhu
s korunou.
( TASR)

INZERCIA
Zverejnenie regulovanej informácie
Ročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT
k 31. decembru 2016
v zmysle zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
SLOVNAFT, a.s.,
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 426/B
oznamuje,
že Ročná finančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT k 31. decembru 2016
je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle emitenta a v elektronickej forme na internetovej
stránke emitenta www.slovnaft.sk.

HN14536

HN14545

Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3714/B (ďalej len „Hlavný
manažér“) týmto v zmysle § 125a ods. 4 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o cenných papieroch“) dňa 12.04.2017 oznamuje, že prospekt cenného papiera Dlhopisy
Penta Public 37, ISIN SK4120012790, druh cenného papiera Dlhopis, v počte 8 000 kusov (ďalej len
„prospekt“), emitenta Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 45 971 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 69952/B, ponúkaného v Slovenskej republike k upísaniu investorom na základe verejnej
ponuky počnúc dňom 27.04.2017 a končiac dňom 27.10.2017, ako aj všetky dokumenty uvedené
v tomto prospekte formou odkazu, boli v súlade s §125a ods. 2 písm. c) Zákona o cenných papieroch
sprístupnené v sídle Hlavného manažéra emisie v tlačenej podobe a na webovom sídle http://
www.privatbanka.sk/sk/dokumenty/korporatne-emisie/verejne-emisie od dňa 12.04.2017 a budú
k dispozícii verejnosti minimálne do dňa 27.04.2018.
HN14557

HN14575

Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 3714/B (ďalej len „Hlavný
manažér“) týmto v zmysle § 125a ods. 4 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o cenných papieroch“) dňa 12.04.2017 oznamuje, že prospekt cenného papiera Dlhopisy
Penta Public 38, ISIN SK4120012766, druh cenného papiera Dlhopis, v počte 5 000 kusov (ďalej len
„prospekt“), emitenta Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 45 971 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 69952/B, ponúkaného v Slovenskej republike k upísaniu investorom na základe verejnej
ponuky počnúc dňom 27.04.2017 a končiac dňom 27.03.2018, ako aj všetky dokumenty uvedené
v tomto prospekte formou odkazu, boli v súlade s §125a ods. 2 písm. c) Zákona o cenných papieroch
sprístupnené v sídle Hlavného manažéra emisie v tlačenej podobe a na webovom sídle http://
www.privatbanka.sk/sk/dokumenty/korporatne-emisie/verejne-emisie od dňa 12.04.2017 a budú
k dispozícii verejnosti minimálne do dňa 27.04.2020.
HN14557

HN14559

Odpredaj štrkopieskov
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, ponúka na odpredaj netriedené
riečne štrkopiesky deponované na brehu Dunaja v lokalitách
Bratislava (200 000 m3), Klížska Nemá (70 000 m3) a Zlatná
na Ostrove (70 000 m3).
Odpredaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie.

HN14576

Spravodajský portál

Hospodárskych novín

Záujemcovia môžu bližšie informácie získať na adrese:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2,
842 17 Bratislava, Ing. Kiss Dionýz, Dionyz.Kiss@svp.sk, 0903 403 790.

s aktuálnymi správami a archívom od roku 2002
HN14570

HN14577

