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Záchranca
Vojan z USA
sa stratil

Macron je oficiálne vo funkcii,
dnes má vymenovať premiéra

ENERGETIKA l Sľúbená investícia americkej firmy Theta Energy

Group na východe Slovenska zamrzla. Mala priniesť 800 miest.
©hn

Marek Nemec
marek.nemec@mafraslovakia.sk

Vojany – Investícia porovnateľná
s príchodom automobiliek na Slovensko, pre východ krajiny pravdepodobne najväčšia v histórii.
To sľuboval vyše 700-miliónový
zámer dovtedy neznámeho amerického zoskupenia Theta Energy
Group (TEG) vo Vojanoch.

Vo veľkom štýle
Američania mesiac pred vlaňajšími parlamentnými voľbami prezentovali za účasti vtedajšieho
ministra hospodárstva Vazila Hudáka a šéfa rezortu financií Petra
Kažimíra plán, ako zachrániť tamojšiu stratovú uhoľnú elektráreň
a s ňou i vysokú nezamestnanosť
v regióne. Ani po 15 mesiacoch od
ohlásenia obrej investície sa však
vo Vojanoch nič nedeje.

120
ľudí aktuálne pracuje v elektrárni
vo Vojanoch. Ďalších zhruba 350
pracovných miest vytvára
energetický kolos nepriamo.

Tepelná elektráreň stále čaká
na svoju premenu na zelený zdroj
energie a v jej tieni nevyrastá ani
smart priemyselný park pre americké firmy s technológiami budúcnosti, kde malo vzniknúť do
800 pracovných miest.

Bez stopy

vorí pre HN starosta obce Vojany
Štefan Czinke.
Podobne reagujú aj ďalšie zainteresované strany. Na otázky HN,
či je projekt stále živý a prečo má
časový sklz, americká spoločnosť
TEG neodpovedala. Generálny riaditeľ firmy Igor Hantuch pritom
vlani v rozhovoroch pre portál vEnergetike.sk tvrdil, že majú zaistené kompletné financovanie projektu zo súkromných zdrojov i exportné kontrakty pre budúce hi-tech
produkty s visačkou „Made in Slovakia“. Aktualitami pritom nedisponuje ani štát, ktorý s investorom
vlani koncom februára podpisoval
memorandum. „Ministerstvo hospodárstva nemá informácie o postupe a priebežnom plnení avizovaných zámerov investora Theta
Energy Group,“ vraví hovorca rezortu Maroš Stano.

„Teraz o tom počujem prvýkrát.
Investorov potrebujeme ako soľ.
V minulosti tu skončilo veľa zamestnávateľov, nikto ich nenahradil, a preto nie je ani práca,“ ho- Pokračovanie na strane 10

Ako mal projekt vstupu Američanov do elektrárne vyzerať
Investícia vo Vojanoch bola
rozdelená na dve časti.

zásobovala firmy v priľahlom
priemyselnom areáli.

V prvej fáze sa mala za 225
miliónov eur modernizovať pol
storočia fungujúca elektráreň,
ktorá by energiou primárne

Transformácia sa mala týkať aj
palivovej základne – prechodu
od čierneho uhlia
k obnoviteľným zdrojom.
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Druhá fáza investície za 486
miliónov eur mala byť
zameraná na výstavbu smart
technologického parku, kde sa
mali rozvíjať technológie pre
inteligentné siete či na
skladovanie elektriny.

Paríž – Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron sa včera zložením sľubu ujal funkcie, ktorú na oficiálnej inauguračnej ceremónii v Elyzejskom paláci prevzal od svojho
predchodcu Francoisa Hollanda. Dnes

by mal Macron vymenovať premiéra
svojej vlády a následne odcestuje na
návštevu Berlína, kde sa stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Macron, bývalý bankár, je dlhoročným stúpencom členstva Francúz-

ska v EÚ. Predtým slúžil vo vláde
prezidenta Francoisa Hollanda ako minister hospodárstva. Je celkovo 25.
prezidentom Francúzska a ôsmou priamo zvolenou hlavou štátu.
(TASR)
SNÍMKA: REUTERS
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Slovenský Amazon bude
unikát, v Európe je jediný

Zisk Kofoly padol kvôli
Poľsku a drahému cukru

Sereď – Logistické centrum,
ktoré má už túto jeseň v priemyselnom parku Sereď-Juh otvoriť
americký online predajca Amazon, bude jedinečný. Minimálne
na európske pomery. Pôjde totiž
o takzvané reverzné stredisko.
„Bude sa zaoberať zle vyexpedovanými, nedoručenými a vrátenými zásielkami. Bude to najmodernejšie a najväčšie centrum logistiky v celom Amazone,“ vysvetľuje
pre HN viceprezident Amazon EU
Customer Fulfillment Roy Perticucci.

rozhodli vytvoriť logistické centrum na Slovensku, je rastúci dopyt zákazníkov v Európskej únii,“
tvrdí Perticucci.
Úlohu pri rozhodovaní o Slovensku zohrala podľa firmy aj
silná zamestnanecká základňa,
dobrá infraštruktúra, transparentná legislatíva a už predchádzajúce dobré skúsenosti s pôsobením v Bratislave, kde spoločnosť aktuálne zamestnáva 850
ľudí.
(RT )

Amazon pôsobí v ôsmich európskych krajinách, kde má celkovo 46 logistických centier. A reverzné sú iba štyri – seredské
a ďalšie tri v USA.
Príchod firmy na Slovensko
ovplyvnilo podľa vedenia spoločnosti niekoľko faktorov. „Jedným
z hlavných dôvodov, prečo sme sa Viac na strane 9, Amazon...

Praha – Populárny český výrobca nealkoholických nápojov
Kofola nemal dobrý začiatok
tohto roka. Svedčia o tom čísla – klesli mu tržby a prevádzkový zisk sa dokonca prepadol
o 319,5 percenta. „Hospodárenie
najviac ovplyvnila pokračujúca
rekonštrukcia nášho biznisu
v Poľsku, nárast cien surovín
a zdraženie našich produktov,“
tvrdí finančný riaditeľ Kofoly
Daniel Buryš. Na výsledok Kofoly mala vplyv aj cena cukru.
V Poľsku bola česká firma nútená zatvoriť jeden závod z dô-

vodu prepracovania obchodného modelu v krajine, ale aj pre
silnejúci tlak tamojšej nápojovej
konkurencie. Na druhej strane
Kofole sa darilo južnejšie –
v Chorvátsku a Slovinsku, kde
len nedávno expandovala. Na
druhej strane, ako dobrý krok
firmy sa ukázala aj investícia
do siete fresh barov a šalatérií
Ugo, ktorej tržby poskočili o 31
percent. Kofola chce preto v júni
prevziať českého výrobcu čerstvých šalátov Titbit.
(MEL)
Viac na strane 10, Kofola zakopla...

