
Bratislava – Ešte pred vypuknu-
tím vojny sa mu podarilo utiecť
z Líbye, kde 11 rokov pracoval pre
ropnú spoločnosť. Jeden z mála
Slovákov, ktorý v ťažko skúšanej
krajine prežil taký dlhý čas, Ivo
Vaľko, sleduje situáciu v Líbyi po
leteckých útokoch západných síl
už z domova. 

Pokoj však nenašiel, bojí sa
o svojich kolegov z práce. „Pri vo-
jenskej akcii môžu prísť o život,
alebo ich môžu zraniť. Niekoľko-
krát som volal môjmu priateľovi.
Jeho mobilné číslo je buď nefunk-
čné, alebo vypnuté,“ hovorí Vaľ-
ko pre HN. 

Zásah spojeneckých síl odsu-
dzuje. „Konflikt by sa dal vyriešiť
aj bez vojenského zásahu. Neviem
však ako, pretože nepoznám jeho
skutočné pozadie.“ Jedno však vie
určite – o návrate do Líbye ani ne-
uvažuje. „Všetko závisí od toho,
či nás zavolajú späť do práce. Som
stále zamestnanec našej firmy.“ 

Tá je už niekoľko týždňov od-
stavená. No nemyslí si, že pre voj-
nu bude nútená zatvoriť svoju po-
bočku. „Máme v Líbyi veľa dôleži-
tých a drahých zariadení. Ak by
sme ich nechali tam ,napospas‘,
nebolo by to dobré.“ (jt)

STRANA 4, „Bojím sa...

„Snažím sa spojiť s kolegom
v Líbyi. Ale teraz to nejde“

Bratislava – Na aprílových maj-
strovstvách sveta v hokeji 2011 na
Slovensku sa chcú súťažami o vstu-
penky priživiť aj spoločnosti, ktoré
nie sú ich oficiálnym partnerom. 

„Už sme dali podnet na prešet-
renie, či sa nestal trestný čin alebo
priestupok,“ povedala HN šéfka pre
komunikáciu Majstrovstiev sveta
2011 IIHF Michaela Grendelová. 

Tá prízvukuje, že lístky na hokej
v Bratislave a Košiciach smú ponú-
kať iba oficiálni partneri. To naprí-
klad maloobchodný reťazec Tesco

Stores nie je, ale súťaž s názvom
„Hrajte o 2011 vstupeniek na maj-
strovstvá“ usporadúva. „Tesco nie
je náš oficiálny partner. A my sme
mu neudelili súhlas, aby dal lístky
do súťaže,“ vyhlásila Grendelová.
Reťazec si žiadne pochybenie ne-
chcel pripustiť. 

„V prípade pochybností zo stra-
ny organizátora majstrovstiev s ním
budeme, samozrejme, komuniko-
vať,“ povedala hovorkyňa Tesco
Stores Oľga Hrnčiarová.  (tv)

STRANA 15, Firmy...

MS v hokeji. Vstupenky dávajú aj firmy, ktoré nie sú partnerom podujatia. 

Šatana púšťa do hry aj Tesco

predplatné hn

☎☎ 02 48 238 238,
www.hnpredplatne.sk

Bratislava – Na nepokoje v Líbyi
doplatia aj Slováci. Vojnový kon-
flikt totiž zvyšuje svetové ceny ro-
py, ktoré vplývajú aj na slovenský
benzín či naftu. Zahraniční analy-
tici varujú, že barel ropy môže stáť
aj 150 dolárov. O koľko presne si
Slováci priplatia, má byť podľa ex-
pertov známe dnes.  „Ceny zrejme
vyletia hore, no nie dlhodobo. Všet-
ko ukáže vývoj v Líbyi,“ tvrdí To-
máš Novotný z natankuj.sk.

Padajú čierne rekordy
Ceny palív pritom už teraz dosahu-
jú rekordné úrovne. Nedvíha ich len

Líbya, ale tiež nedávne udalosti v
Tunisku, Egypte či ničivá prírodná
katastrofa v Japonsku. „Ropou tam
bude treba nahradiť výpadky jad-

rovej energie,“ vysvetľuje Markéta
Šichtařová z Next Finance. 

Slovákom pre vysoké ceny ener-
gií už v úvode roka výrazne zdraže-
li aj potraviny. 

Niet nad zlato
Meniť sa budú aj priority investo-
rov. V pohnutých časoch preferujú
bezpečnejšie pred rizikovými in-
vestíciami. „Cena zlata určite bude
rásť, pretože je považované za bez-
pečnú komoditu,“ hovorí Šichtařo-
vá. Dodala, že kým bude rásť dolár,
porastie aj zlato. (fk)

STRANA 7, Útok...

Ceny palív. Vojnový konflikt zvyšuje ceny ropy, ktoré zasiahnu aj náš región.  

Slováci si priplatia za benzín
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Tripolis, Bratislava – Desiatky
stíhačiek, viac ako stovka riadených
striel, množstvo vojnových lodí
a desiatky mŕtvych na oboch stra-
nách vojnovej línie. Práve tak
v súčasnosti vyzerá situácia v Líbyi,
kde spojenci v sobotu odštartovali
najväčší vojenský zásah od čias úto-
ku na Irak v roku 2003. Vojenskú
operáciu Odyssey Dawn (Počiatok
odysey) začali Francúzi, ktorí nad
líbyjské územie vypustili svoje
stíhačky ako prví. „Zasahujeme,
aby sme umožnili líbyjskému ľudu
vybrať si svoj osud. Kaddáfího ná-
silie a teror ho nemôžu zbaviť prá-
va,“ povedal v sobotu francúzsky
prezident Nicolas Sarkozy.

Rebeli udržali baštu
K Francúzom sa počas soboty pri-
pojili aj ďalšie krajiny. Medzi prvý-
mi svoju vojenskú účasť potvrdili
Briti, nasledovali ich Američania,
Kanaďania a Taliani. Cieľ spojencov
je jasný: udržať nad Líbyou bezle-
tovú zónu, zabezpečiť ochranu ci-
vilistov a predovšetkým zabrániť
Kaddáfímu v ďalších masakrách. Aj
preto široká koalícia Západu začala
útočiť najmä na mestá, kde prebie-
hali najväčšie boje medzi povstal-
cami a vládnymi jednotkami. Od
piatka v ozbrojených konfliktoch

zahynulo viac ako sto ľudí. Situácia
sa však podľa spojencov vyvíja pres-
ne podľa očakávaní. Včera sa im po-
darilo pomocou náletov a desiatok
riadených striel ubrániť Benghází,
baštu povstalcov na východe Líbye.   

Kaddáfí sa nevzdá
Aj keď zásah prisľúbili i ďalšie kra-
jiny, líbyjský diktátor Muammar
Kaddáfí sa nevzdáva. Najnovšie dal
otvoriť vojenské sklady a vyzbrojiť
milión mužov a žien. „Líbya je pri-
pravená na dlhotrvajúce boje,“ od-
kázal spojencom diktátor. 

Podľa analytika ide o demonštrá-
ciu moci. „Povedie to k ďalšiemu
krviprelievaniu,“ povedal HN ana-
lytik Jakub Kulhánek. 

VIAC NA STRANÁCH 2 – 8, 
VOJNA V LÍBYISpojenci práve zaútočili na Kaddáfího vládne sily, ktoré napriek prímeriu vnikli do bašty povstalcov v líbyjskom Benghází. Snímka: Reuters
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Bratislava – K sociálnym dávkam
cez internet sa tak skoro ľudia ne-
dostanú. Pôvodne si mali žiados-
ti posielať mailom do Sociálnej po-
isťovne už v budúcom roku, ale
zbytočná administratíva ešte ne-
jaký ten rok zostane.

Sociálna poisťovňa totiž musí
zrušiť megatender za 24 miliónov
eur na elektronické služby, kto-
rého podmienky neboli podľa Úra-
du pre verejné obstarávanie
v súlade so zákonom. „Bol to štan-
dardný postup pri ochrane verej-
ného záujmu,“ podotkol hovorca

úradu Branislav Zvara. Čo presne
bolo nezákonné, však nespresnil.
V tomto roku ide o najväčšiu stop-
nutú zákazku. Najbližšie k nej
malo vďaka najnižšej cene zdru-
ženie firiem pod vedením CSC
Computer Sciences.

Exriaditeľ Sociálnej poisťovne
Dušan Muňko mohol zmluvu pod-
písať ešte vlani. Napokon sa tak ne-
stalo. „Všetky nové zmluvy som
prenechal novému vedeniu.“ Mai-
lovanie s poisťovňou sa tak rozbeh-
ne najskôr v roku 2014. (pej)

STRANA 11, Dávky...

Dávky cez sieť sa odkladajú,
megakšeft musel štát zrušiť

spojencom sa podarilo
ubrániť baštu povstalcov
Benghází

Kaddáfí označil útoky
spojencov za terorizmus
a odkázal, že Líbya je
pripravená na dlhú vojnu

koalícia pokračovala
v útokoch na protivzdušnú
obranu Líbye

Čína a Rusko vojenskú
intervenciu ostro kritizovali

Čo sa včera dialo▼▼

Svet je v najväčšej vojne od Iraku
Spojenecké sily zaútočili na Kaddáfího � Diktátor chce vyzbrojiť aj civilistov � Zásah kritizuje Rusko a Čína

340-
tisíc vstupeniek chcú 
na šampionát predať
usporiadatelia

“Ceny zrejme vyletia
hore, no nie
dlhodobo.
Tomáš Novotný, natankuj.sk
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