
SPOTREBA

Sulík uzavrel dohodu s priemyselnými 
podnikmi. Pošle im postupne miliardu
Bratislava – Win-win situácia. Vy 
sa zaviažete, že miniete menej 
elektriny a na revanš vám dáme 
z eurofondov miliardu eur. Takto 
znie dohoda, na ktorú kývlo 21 
podnikov so štátom. Zaviazali sa 
tak fungovať v móde, v ktorom 
budú energeticky efektívnejšie 
a čiastočne sa im potrebné in-

vestície preplatia z eurofondov. Na 
ilustráciu, nejde o žiadne nezná-
me mená nášho biznisu – medzi 
energeticky náročnými podnikmi 
sú top zamestnávatelia. Napríklad 
Slovnaft, Volkswagen, U. S. Steel či 
SCP Mondi. „Najmenej emisií po-
chádza z takej elektrickej energie, 
ktorá sa nespotrebuje,“ povedal mi-

nister hospodárstva Richard Sulík. 
Rezort sa podľa neho bude usilovať 
o znižovanie spotreby elektrickej 
energie aj po tom, ako budú spus-
tené do prevádzky ďalšie dva blo-
ky jadrovej elektrárne Mochovce. 
Faktom je, že firmy majú u nás 
s energiami dlhodobý problém. 
Avšak nie s efektívnosťou, ale s ich 

cenami. Tie patria medzi najvyš-
šie v Únii, čo náš priemysel robí 
menej konkurencieschopným. Na 
rast energetickej efektívnosti pod-
nikov má ísť najprv 120 miliónov 
eur a postupne má účet vzrásť až 
na miliardu.

Pokračovanie na strane 10 

INVESTÍCIE

Šampionát zmeškali, 
stanicu vynovia teraz

Bratislava – Veľká rekonštrukcia 
Hlavnej stanice v hlavnom mes-
te je v nedohľadne. Železničiari 
sa preto rozhodli variť z toho, čo 
majú, a pristúpia aspoň k čiastko-
vým zlepšeniam neatraktívneho 
objektu. Využiť na to chcú pe-
niaze, ktoré im ešte vláda na čele 
s Petrom Pellegrinim poskytla 
pred hokejovým šampionátom 

v roku 2019. Železnice majú 
z 2,8 milióna eur stále k dispozí-
cii 2,4 milióna eur. Pôvodne mali 
ísť peniaze do novej fasády, osvet-
lenia a dizajnu. Nateraz je však 
stratégia iná a do dvoch rokov sa 
má zlepšiť elektroinštalácia či od-
padové hospodárstvo.  (TG)

Viac na strane 12, Ťah... 

Tretí blok 
Mochoviec 
má súhlas 
na štart
Bratislava – Prvý blok Mochoviec sa 
rozbehol v roku 1998 a o rok nato aj 
druhý. Odvtedy sa z nich valí vodná pa-
ra. Ďalšie štyri mohutné chladiace veže 
roky bezducho stoja. Dve z nich by však 
mali dostať šancu tento rok na jeseň. 
Patria totiž k tretiemu bloku elektrárne, 
ktorému dal Úrad jadrového dozoru 
aktuálne povolenie. K tomuto momen-
tu sme sa dostali po vyše 12 rokoch od 
štartu dostavby. Zo šesťmiliardovej in-
vestície sa medzitým stala najväčšia 
stavba v krajine. V najnovšie ukonče-
nom pripomienkovaní malo právo pri-
hlásiť sa 84 účastníkov. Využili ho ra-
kúski aktivisti aj dodávatelia, ktorí ne-
dostali zaplatené. (RED)

NAKA zatýkala. Dôvod je   
kauza diaľničných kamier

Bratislava – Kauzy ako Dobyt-
kár, Očistec, Judáš, Božie mlyny, 
Búrka či Víchrica otriasli Sloven-
skom. Korupcia pri nich zašla do 
najvyšších miest a museli kvôli 
nim vytvoriť špeciálny tím. Ten 
sa venuje dokumentovaniu ne-
kalej činnosti bývalých vysoko-

postavených funkcionárov, sud-
cov či vplyvných podnikateľov. 
Zvláštnu skupinu operatívcov, 
vyšetrovateľov, ale i prokuráto-
rov však kompetentní vytvorili 
aj pri vyšetrovaní nezákonných 
praktík v Národnej diaľničnej 
spoločnosti. V súvislosti s fun-
govaním tejto štátnej akciovky 
majú orgány činné v trestnom 
konaní aktuálne založených 
množstvo spisov.

Týkajú sa najmä ekonomickej 
trestnej činnosti, k páchaniu kto-
rej malo dochádzať takmer pri 
každom väčšom projekte. Vla-
ni v júni HN ako prvé upozorni-
li na jednu z nich. A to sporný 
nákup špeciálneho kamerového 
systému za vyše 37,5 milióna eur. 
Ten chce údajne využívať na mož-
né monitorovanie pohybu ľudí aj 
slovenská tajná služba. Preto sa 
obchod, ktorý siaha až do roku 

2019, uskutočnil v utajenom reži-
me. Ukázalo sa však, že celý biz-
nis mohol byť predražený, a tak 
NAKA ešte na jeseň zrealizovala 
veľkú akciu s názvom Oko.

Po razii v sídle diaľničiarov 
nastalo navonok na chvíľu ticho. 
Zdá sa však, že tím okolo vyšet-
rovania sa minimálne v prípade 
kamerového systému o čosi po-
sunul. Polícia totiž podľa zistenia 
HN vykonala aktuálne ďalšiu ak-

ciu, počas ktorej zadržala niekoľ-
ko osôb. Jednou z nich je údajne 
dnes už bývalý regionálny riadi-
teľ úseku údržby diaľnic v Brati-
slave. Čo je dôvodom jeho zatknu-
tia a kto sú ďalšie osoby, nechcela 
polícia komentovať, keďže podľa 
jej hovorcu Michala Slivku „v sú-
časnosti nie je možné v tejto ve-
ci poskytnúť žiadne informácie“.

Viac na strane 5, Razia...

ZISTENIE HN 

V štátnej spoloènosti 

polícia už dlhší èas rieši 

viaceré sporné 

obstarávania. Teraz 

prvýkrát došlo 

k zadržaniu 

konkrétnych osôb.
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Ťah z Bratislavy na Viedeň sa zrýchli
ŽELEZNICE 

Správca infraštruktúry chystá v hlavnom meste 

nieko¾ko projektov. Modernizova  chcú storoèný 

tunel aj spojku s Rakúskom. 

Bratislava – Ambície na zveľa-
denie tratí v Bratislave a jej okolí 
sú vysoké. Zoznam priorít počíta 
pri hlavnom meste s projektami 
v hodnote stoviek miliónov. Do 
plánu obnovy sa však z bratislav-
ských tratí dostala len Ústredná 

nákladná stanica v Petržalke, kto-
rej koľaje sa mali zrekonštruovať 
za predpokladaných 14 miliónov 
do roku 2025. HN si vybrali štyri 
projekty, ktoré napriek tomu chcú 
železničiari realizovať v Bratislave 
v ďalších rokoch.

1. Hlavná stanica
Vstupná brána hlavného mesta 
a jej rekonštrukcia je naďalej té-

mou rokovaní riadiaceho výboru 
na rezorte dopravy, mesta aj že-
lezníc. Avšak vyzerá to tak, že 
verejnosť sa drastických zmien 
tak skoro nedočká. Železničiari 
sa rozhodli nečakať na koneč-
ný verdikt a na menšie rekon-
štrukcie využijú 2,4 milióna eur, 
ktoré dostali od štátu ešte pred 
majstrovstvami sveta v ľadovom 
hokeji. Vtedajší premiér Peter 
Pellegrini prisľúbil 2,8 milióna 
eur. Podľa hovorkyne Rie Feik 
Achbergerovej ich však nestihli 
vyčerpať. Zdroje by sa mali vyu-
žiť v ďalších dvoch rokoch a pôj-
du do zlepšenia služieb. Budú sa 
týkať elektrických rozvodov aj od-

padového hospodárstva a cieľom 
je vytvoriť tri bloky – nákupný, 
oddychový a reštauračný.  Uva-
žuje sa aj nad úplnou zmenou 
konceptu. Priestory už nebudú 
používať čiastkoví nájomcovia. 
„Je možné, že podľa vzoru Košíc 
pôjde o jedného nájomníka, kto-
rý ich bude ďalej prenajímať, ale 
k tomu sa bude musieť vyjadriť aj 
ministerstvo dopravy,“ povedala 
Achbergerová. Naposledy išiel 
podobný balík do hlavnej stani-
ce pred niekoľkými rokmi. Vtedy 
sa zdroje využili na podchody 
a kontroverznú čakáreň. Na maj-
strovstvá sa pôvodne vyčlenilo 
2,8 milióna eur, ktoré mali ísť pô-

vodne do nových plášťov na fasá-
de, osvetlenia a nového dizajnu.

2. Železničný tunel v Lamači
Jednou z miliónových investícií 
železničiarov na území Brati-
slavy by mala byť modernizácia 
tunela pri hlavnej stanici. Ide 
o druhú, „novšiu“ rúru, ktorá 
bola vyrazená takmer pred 120 
rokmi. Dôvodom potrebnej in-
tervencie je, že do tunela zateká 
voda a oceľové podvaly korodujú. 
Okrem toho je aj rozrušené škáro-
vé murivo a uvoľnený torkrétový 
nástrek v klenbe. „Predmetom 
projektu je modernizácia ostenia 
tunela. Realizáciou navrhnutých 
sanačných opatrení sa dosiahne 
praktická suchosť pre elektrifiko-
vaný tunel, predĺženie životnosti 
tunela a zaistenie bezpečnosti,“ 
uviedla Achbergerová. Na projekt 
sa počíta s nákladmi vo výške 5,9 
milióna eur a realizovať by sa mal 
podľa plánov železničiarov v bu-
dúcom roku. Zároveň by mal byť 
spolufinancovaný Bruselom ešte 
zo starých eurofondov.

3. Ťah na Viedeň
Minulý týždeň dalo ministerstvo 
vypracovať návrhy na rekonštruk-
cie mosta medzi Devínskou Novou 
Vsou a Marcheggom. Dôvodom je 
zlepšenie bezpečnosti a plynulosti 
železničnej dopravy, odstránenie 
obmedzení, ktoré dnes na úse-
ku sú a vyplývajú práve z nevy-
hovujúceho stavu premostenia. 
Zákazku dostal Reming Consult 
v hodnote 427-tisíc eur. Ide o prvý 
nevyhnutný krok smerom k elek-
trifikácii slovenskej strany trate. 
„Elektrifikácia trate z Devínskej 
Novej Vsi na hranicu s Rakúskom 
vrátane modernizácie hraničné-
ho mosta bude znamenať priame 
a najrýchlejšie vlakové spojenie 
pre tisícky obyvateľov Slovenska, 

ktorí cestujú do Viedne a ďalej do 
sveta,“ povedal minister dopravy 
Andrej Doležal. Elektrifikácia tra-
te je v zozname priorít v príslušnej 
oblasti na prvom mieste z dôvodu 
vysokej ekonomickej návratnos-
ti. Podľa odhadu materiálu by tu 
troleje mohli stáť 2,3 milióna eur. 
Jej rekonštrukcia sa tu odhaduje 
na 9,5 milióna eur. Opravu mosta 
by chcel mať rezort do konca roka 
2023.

4. Bratislavský uzol
Nový koncept pre koľaje v hlav-
nom meste je beh na dlhé trate. 
V konečnom štádiu by to mala 
byť akási náhrada vysnívaného 
metra. Zoznam priorít počíta pri 
revitalizácii bratislavského uzla so 
siedmimi fázami výstavby v cel-
kovej hodnote takmer 390 milió-
nov eur. Vyhliadka je až do roku 
2035. Dovtedy by však v meste 
malo pribudnúť niekoľko menších 
prestupných terminálov na MHD. 
Zmluvu na prípravu projektov na 
ružinovský terminál integrovanej 
prepravy podpísali železnice mi-
nulý týždeň. Ide o dva rozdelené 
projekty, ktoré vypracujú dve fir-
my. Reming Consult má za 322-ti-
síc eur dodať projekty samotnej 
zastávky a Valbek & Prodex má za 
398-tisíc projekčne vyriešiť odboč-
ku na Dunajskú Stredu. Cieľom je 
zvýšenie priepustnosti trate. Od-
bočka Ružinov bude pozostávať zo 
šiestich nových výhybiek medzi 
existujúcimi koľajami. Prevádzka 
vlakov na komárňanskej trati tak 
bude možná po dvoch koľajach aj 
medzi stanicou Bratislava-Nové 
Mesto a zastávkou Ružinov. Pe-
niaze na to pôjdu z aktuálnych 
eurofondov, s realizáciou sa teda 
počíta do konca roka 2023. Ďalšou 
v rade má byť zastávka vo Vraku-
ni, ktorá je aktuálne na expertíze 
na ministerstve.

Tomáš Garai ©hn

tomas.garai@mafraslovakia.sk

ENERGETIKA

Zelené zdroje: podpora 
sa ide výrazne predĺžiť 

Bratislava – Výrobcom elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie 
s právom na podporu doplatkom 
by sa mala táto podpora predĺžiť 
o ďalších päť rokov. Súčasne by 
sa im mala znížiť výkupná cena 
elektriny. Vyplýva to z novely 
zákona o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie a vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby, ktorú vo 
štvrtok parlament posunul do 
druhého čítania.

„Navrhovaná legislatíva rie-
ši zníženie ročného objemu fi-
nančných nákladov predĺžením 
času podpory a súčasným zníže-
ním ceny elektriny, ktorá bola vý-
robcovi elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie stanovená pri 
uvedení zariadenia do prevádz-
ky,“ uviedlo ministerstvo hos-
podárstva v predkladacej sprá-
ve k materiálu. Výrobcovia, kto-
rých priemerná výška doplatku 
dosiahla za predchádzajúci ka-
lendárny rok najmenej 150 eur za 
megawatthodinu (MWh) a celko-
vá výška doplatku dosiahla naj-
menej 75-tisíc eur, musia do kon-
ca augusta podľa návrhu predlo-
žiť Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví návrh na zníženie ceny 
elektriny.

Podpora doplatkom je súčas-
ťou tarify za prevádzkovanie sys-
tému, ktorá zohľadňuje pomernú 
časť nákladov na výrobu elektri-
ny z obnoviteľných zdrojov ener-
gie, vysokoúčinnej kombinova-
nej výroby elektriny a tepla, ale 
napríklad aj na výrobu elektri-
ny z domáceho uhlia. Hoci pod-
ľa rezortu patrí tarifa k najvyšším 
v EÚ, čo zvyšuje koncovú cenu 
elektriny, v minulosti jej výška 
nestačila na pokrytie záväzkov 
voči výrobcom. Ministerstvo tak 
evidovalo ročný dlh štátu voči 
distribučným spoločnostiam ale-
bo organizátorovi krátkodobého 
trhu s elektrinou vo výške od 80 
až do viac ako 100 miliónov eur.

Rezort hospodárstva ešte v de-
cembri avizoval, že elektrina 
by mala zlacnieť v budúcom ro-
ku a následne aj v rokoch 2022 
a 2023. Cestou je práve zmena ta-
rify za prevádzkovanie systému, 
prostredníctvom ktorej sumou 
23,60 eura za megawatthodinu 
štedro podporujeme zelené zdro-
je a baníkov.  (TASR, RED)

Železničiari dajú na rekonštrukcie na hlavnej stanici 2,4 milióna eur. SNÍMKA: TASR/J. NOVÁK
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