
ZISTENIE HN

Nové stopy z predraženej dostavby 
Mochoviec vedú políciu na juh Európy
Bratislava – Omietkam nič nebolo, 
ale príkaz talianskeho manažéra 
znel jasne. Staré dole a natiahnuť 
nové. Na Slovensku by sa síce naš-
lo mnoho lacných firiem, zrazu sa 
však objavili pracovníci z Portu-
galska. Aj tento príklad z dostavby 
tretieho a štvrtého bloku Mocho-
viec, o ktorom majú informácie 

HN, dokumentuje, prečo sa účet 
už viac ako zdvojnásobil na 6,2 
miliardy eur a namiesto roka 2012 
je plán spúšťania až na tento rok.

Polícia vykonala v Mochovciach 
niekoľko razií a obvinila asi de-
siatku osôb. Portugalskí murári 
však nie sú jedinou novou stopou. 
Aj z Rumunska išli do Mochoviec 

pochybné káble, a nielen to. Jed-
ného dňa sa v útrobách stavby do-
konca objavili po rumunsky hovo-
riace „brigádničky“. Mali kontrolo-
vať bezpečnosť pri práci, v čom sa 
však vôbec nevyznali.

Väčšie sumy uviazli zase pri 
rúrach, čerpadlách a ventiloch zo 
Sicílie. „Špecializovaný tím dô-

sledne pracuje a preveruje všetky 
podozrenia súvisiace s dostavbou 
jadrovej elektrárne Mochovce. Vo 
vami žiadanom prípade sú vyko-
návané úkony po vznesení obvi-
nenia,“ reagoval pre HN hovorca 
polície Michal Slivka.

Pokračovanie na strane 4 
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Korona primala ľudí 
mať životné poistenie 

Bratislava – Pandémia ma oberie 
o prácu aj zdravie. Takto začínajú 
ľudia čoraz viac uvažovať pre ší-
riaci sa nebezpečný vírus. Potvr-
dzujú to aj poisťovne. „Po skon-
čení prvej vlny pandémie dopyt 
o poistenie životných rizík stúpol 
medzimesačne až o 36 percent,“ 
hovorí Helena Kanderková z Al-
lianz – Slovenská poisťovňa. V 

kurze sú aj doplnkové produk-
ty. „Klienti sa viac zaujímajú o 
pripoistenie práceneschopnosti 
a pobyt v nemocnici. Rovnako 
mierny nárast sme zaevidovali aj 
pri poistení majetku,“ prezradi-
la hovorkyňa Kooperativy Silvia 
Nosková Illášová.  (JP)

Viac na strane 9, Korona...

Časť škôl sa 
po 51 dňoch 
otvorila
Bratislava – Nevideli sa takmer dva 
mesiace, naposledy vlani 18. de-
cembra. Včera sa niektorí žiaci pred-
sa stretli, a to v triedach materských 
škôl, na prvých stupňoch základných 
a v končiacich ročníkoch stredných 
škôl. Jedným z mála krajských miest, 
ktorým dali na návrat detí hygienici 
zelenú, bola Banská Bystrica (na 
snímke vyučovanie na ZŠ na Moskov-
skej ulici). Do lavíc si mohli sadnúť 
aj druhostupniari, podmienkou však 
bolo najviac päť žiakov na jedného 
učiteľa. V deviatich najhorších okre-
soch, podľa rozsahu koronavírusu, 
sa školy otvoriť nemohli. Pre obavy 
zo šírenia nákazy ostali zatvorené aj 
v Bratislave či v Košiciach.  (RED)
SNÍMKA: TASR/J. KROŠLÁK

Severná D1 mešká. Štát 
rieši výmenu zhotoviteľa

Bratislava – Je to už sedem rokov, 
čo uspeli, aj keď mali v tendri až 
štvrtú najnižšiu cenu. Diaľničný 
obchvat dopravne preťaženého 
Ružomberka stavia združenie 
slovenského Váhostavu a českého 
OHL ŽS. Suma za 14-kilometrový 
úsek D1 Hubová – Ivachnová sa    

z pôvodných 228 miliónov eur vy-
šplhala už takmer na 300, ale to 
nie je jediný problém. Ministro-
vi dopravy Andrejovi Doležalovi 
sa najnovšie nepozdáva tempo, 
akým sa na stavbe napreduje.

„Mám reálne obavy, či to bu-
dú schopní dokončiť načas, a vô-
bec či to budú schopní dokončiť. 
Zaangažoval som do toho aj práv-
nych poradcov a advokátov,“ po-
vedal minister v Rádiu Expres. 

Podľa neho sa môže zopakovať 
scenár známy z Višňového pri Ži-
line, teda rozviazanie zmluvy so 
zhotoviteľom. „Zvažujeme mož-
nosti a musíme byť pripravení na 
všetko,“ hovorí. Podľa informácií 
HN má byť tŕňom v oku minis-
tra práve Váhostav. Ten do uzá-
vierky neodpovedal. Podľa hovor-
kyne českej OHL ŽS Jany Matula-
jovej združenie prijalo opatrenia, 
aby bol úsek sprevádzkovaný v 

roku 2023, tak ako bolo dohod-
nuté. Stavebník podľa nej neevi-
duje problémy, ktoré by mali viesť 
k vypovedaniu kontraktu.

Šéfa Zväzu stavebných podni-
kateľov Slovenska Pavla Kováči-
ka vyjadrenie ministra šokovalo, 
keďže oboch staviteľov považu-
je za kvalifikovaných. „Vypove-
danie zmluvy považujem za kraj-
né riešenie a treba veľmi detailne 
zvážiť, či tam boli všetky spôso-

by spolupráce a akcelerácie na-
plnené,“ povedal. Súčasťou úse-
ku je aj tunel Čebrať, pričom po-
radca ružomberského primátora 
Tomáš Mišovič pre HN potvrdil, 
že sa tam príliš nenapreduje. „Sú 
vo výrazne horších geologických 
podmienkach. Predtým razili šty-
ri metre denne, teraz sú na úrovni 
ledva dva metre,“ hovorí.

Viac na strane 3, Doležal...

VÝSTAVBA 

Minister dopravy 

Andrej Doležal odkryl 

problém pri 

ružomberskom úseku 

diaľnice. V hre je aj 

vyšachovanie 

súčasných stavebníkov.
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ARTIN, spol. s r.o.

Bölöni, s.r.o.

BRIL DF s.r.o.

DEKONA s.r.o.

DITEL, spol. s r.o.

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

EKO-TERM SERVIS s.r.o.

EXCIMER spol. s r.o.

HANKE CRIMP-TECHNIK s.r.o.

InWork s.r.o.

K - TEN DREVO, s.r.o.

Kamadent s.r.o.

LG - MEDIC, s. r. o.

Magic Print s.r.o.

NITRAZDROJ, a.s.

Peikko Slovakia s.r.o.

RR Slovakia a.s.

SD Gelnica, s.r.o.

SHP a.s.

SLOB-real, s.r.o.

Slovak alarms s.r.o.

STK Hradište, s.r.o.

TDI - Kompleting, s.r.o.

ToMaC s.r.o.

ZEBRA SYSTEMS, s.r.o.

AJAX Corporation, s.r.o.

BTV s.r.o.

BVT-STAV s.r.o.

EKO-FBB s.r.o.

ENEF s.r.o.

ESS Slovakia, s. r. o.

HARTMANN - RICO spol. s r.o.

K & M INNOVATION, s. r. o.

KLIMACHLAD, s.r.o.

MCS, s.r.o.

RETEC s. r. o.

RTmont s.r.o.

VIVI TRANS, s.r.o.

AA Logistic, s.r.o.

BOTA STAV s.r.o.

BUPE s.r.o.

DOPRAVIA, s.r.o.

EnerSys, s. r. o.

František Nemec STAVREM s.r.o.

Melmar, s.r.o.

ProCover, s. r. o.

Woodler s. r. o.

ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o.

MadNet Services, s.r.o.

Peter Martinka - MP Servis MP Kovania

POLYNOVA, spol. s r.o.

SIGMA REALITY s.r.o.

SLOVAKODATA, a.s.

STATUS REAL s.r.o.

STAVEBNINY MIX, s.r.o.

TOBI GROUP s.r.o.

AGRIPENT spol. s r.o.

AQUACLEAN spol. s r.o.

ASFA - KDK s. r. o.

BARDTERM, s.r.o.

DELTA elektronika, s.r.o.
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Apelujeme na to, 
aby sa stavba zrýchlila

ROZHOVOR 

Termín dostavby sa musí 

dodržať, hovorí poradca 

primátora Ružomberka 

Tomáš Mišovič.

V prípade obchvatu Ružomberka 
prebiehajú povoľovacie procesy. 
V akom je to stave?

Stavebník podal žiadosť o vy-
danie stavebného povolenia tohto 
úseku, kde je západný portál tu-
nela a samotný tunel. Dúfame, že 
sa to podarí vyriešiť čím skôr. Sna-
žíme sa apelovať, aby sa príprava 
zrýchlila a v roku 2023 otvorili ten-
to úsek. 

Razenie tunela však nenapreduje.
Sú prakticky 200 metrov od pre-

razenia. Sú vo výrazne horších geo-
logických podmienkach. Očakávali, 
že záver nebude dobrý, a výrazne 
spomalili. Predtým razili tri a pol až 
štyri metre denne, teraz sú na úrov-
ni ledva dva metre za deň. Lepšia 
by mohla byť inžinierska činnosť. 
Výčitky som poslal aj na minister-
stvo a komunikovali so zhotovite-
ľom. 

Nemôže byť za spomalením to, že 
termín je v kalendári ešte pomer-
ne ďaleko?

Ak časť výstavby trochu spoma-
líte, nemusí sa to automaticky pre-
taviť aj do posunu konečného ter-
mínu. Teraz nastalo spomalenie 
v ražbe, ale nemôže to, samozrej-
me, trvať večnosť. Toto musí byť 
vec, ktorá bude riešená v týždňoch 
či mesiacoch tak, aby sme vedeli 
plynulo nabehnúť a dobehnúť čas.

Ministerstvo hlási, že chce do-
držať termín koniec roka 2022. 
Zvládnu to? 

Je to nereálny termín. Máme 
otvorenú severnú a južnú tunelo-
vú rúru z jednej strany. To zname-
ná, že tam viete dať iba dva vozíky 
na betónovanie sekundárneho os-
tenia. Keď robíte primár, vozík sa 
stavia presne na mieru. Vozík má 
55 až 60 metrov. Nedá sa to inak 
urobiť, preto to bude trvať dlhšie. 
Keď sa otvorí západný portál, tak 
môžu nastúpiť ďalšie vozíky. Bude 
to však nejaký čas trvať, preto ho-
vorím, že myslieť si, že sa to podarí 
do konca roku 2022, nie je reálne. 
Videl som už veľa stavieb, vidím, 
ako sa robí poľský dozor na tejto 
stavbe. Je veľmi slabý, ale bol riad-
ne vysúťažený. Má tendencie byť 
formalistický aj alibistický, čo je 
najhoršia kombinácia. Príde pokyn 
– nepáčila sa mu košieľka, a vrátil 
to späť aj trikrát. (TG)

Doležal pohrozil, 
že Váhostavu vezme D1
DOPRAVA 

Na diaľnici sa rysuje 

ďalší problém. Minister 

dopravy hovorí pri 

úseku Hubová – 

Ivachnová o možnom 

zopakovaní scenára pri 

Višňovom.

Bratislava – Pracovný ruch v oko-
lí diaľničného úseku D1 Hubová – 
Ivachnová zažíva podľa tamojších 
obyvateľov útlm. Odborníci tvrdia, 
že za prešľapovanie môže stále 
chýbajúce stavebné povolenie na 
zmenené úseky. Minister dopra-
vy Andrej Doležal však v Rádiu 
Expres odkryl aj ďalšie problémy 
v zákulisí, keď vyjadril nedôve-
ru k jednému z členov konzorcia 
OHL ŽS a Váhostavu, ktoré úsek 
za takmer 300 miliónov eur stava-
jú. Problémom má byť podľa mi-
nistra výrazné zdržanie pri prece-
ňovaní jednotlivých komponentov 
stavby. „Mám reálne obavy, či to 
budú schopní dokončiť načas a vô-
bec či to budú schopní dokončiť. 
Zaangažoval som do toho aj práv-
nych poradcov a advokátov. V hre 
je možno aj to najkrajnejšie rieše-
nie,“ povedal minister. Podľa neho 
sa môže zopakovať scenár známy 
z Višňového, teda rozviazanie 
zmluvy so zhotoviteľom. Podľa in-
formácií HN má byť tŕňom v oku 
ministra práve Váhostav.

Nevieme o ničom
„Zvažujeme všetky možnosti 
a musíme byť pripravení na všet-
ko. Nechcem, aby z toho bolo 
ďalšie Višňové,“ povedal Doležal 
v Exprese a avizoval, že o ďal-
šom postupe bude informovať 
v dohľadnom čase. „Problematika 
stavby D1 Hubová – Ivachnová je 
relatívne rozsiahla, s výraznou 
zmenou projektového riešenia. 
Z dôvodu rozsiahlej zmeny pro-
jektu je dohodnuté s Národnou 
diaľničnou spoločnosťou pred-
loženie precenenia objektov do 
konca februára 2021, ako bolo 
dohodnuté na poslednom štatu-
tárnom kontrolnom dni,“ uviedla 

v reakcii hovorkyňa OHL ŽS Jana 
Matulajová. Spolu s Váhostavom 
podľa nej prijali také opatrenia, že 
úsek bude sprevádzkovaný v roku 
2023 tak, ako bolo dohodnuté eš-
te v auguste 2020. Zároveň, OHL 
ŽS neeviduje problémy, ktoré by 
mali viesť k vypovedaniu zmluvy 
o dielo.

Šéfa zväzu stavebných podni-
kateľov Slovenska Pavla Kováči-
ka vyjadrenie ministra Doleža-
la šokovalo, keďže oboch stavite-
ľov považuje za kvalifikovaných. 
„Vypovedanie zmluvy považujem 

za krajné riešenie a treba veľmi 
detailne zvážiť, či tam boli všet-
ky spôsoby spolupráce a akcelerá-
cie naplnené,“ povedal s tým, že 
zhotoviteľ je povinný o detailoch 
mlčať. „Môže nastať situácia ako 
na Višňovom, že investor verejne 
rozpráva možno aj nie úplné prav-
dy a zhotoviteľ sa nemôže verejne 
brániť, lebo mu to zmluva zakazu-
je,“ pripúšťa Kováčik.

Analytik INEKO Ján Koval-
čík, naopak, v minulosti registro-
val snahy o dodatkovanie zrejme 
aj nad rámec potreby. „Testovali, 
ako veľmi môžu cenu zvýšiť. Ako-
by ich zaujímalo len, o koľko sa to 
dá maximálne zvýšiť, a nie to, čo 
je primerané a férové,“ povedal. 
Podľa bývalého investičného riadi-
teľa diaľničnej spoločnosti Juraja 
Čermáka je problém, keď si diaľni-
čiari a ministerstvo nevedia pora-
diť so zhotoviteľom. „Každý jeden 
zhotoviteľ, ktorý robí a má posád-
ku na Slovensku, tak sa s ním dá 
dohovoriť. Horšie je to so zahra-
ničnými firmami, ktorí tu majú 10 
či 15 ľudí,“ hovorí Čermák.

Stroje stoja
Súčasťou 15-kilometrového úse-
ku Hubová – Ivachnová je tunel 

Čebrať, ktorý po zosuve museli 
pretrasovať a predĺžiť na súčas-
ných 3,6 kilometra. To zmenilo 
aj projekty na úseky nadväzujúce 
na jeho nové vyústenie. Práve ra-
zenie problematického tunela sa 
v poslednom čase spomalilo zo 
štyroch metrov denne na polovič-
né tempo. Podľa diaľničiarov však 
práce prebiehajú podľa harmono-
gramu. „Aktuálne sa realizujú naj-
mä práce v tuneli Čebrať. V južnej 
tunelovej rúre je vyrazených 3 098 
metrov a 3 017 m v severnej  tune-
lovej rúre v smere od východného 
portálu. Razenie prebieha bez väč-
ších problémov v bežnom režime 
24 hodín denne,“ povedala hovor-
kyňa Národnej diaľničnej spoloč-
nosti Eva Žgravčáková.

Na ostatných častiach stav-
by prebiehajú práce na budova-
ní kanalizácie, stabilitných opat-
rení, násypov a realizácia príslu-
šenstva mostov. Plán diaľničiarov 
je naďalej sprejazdnenie úseku do 
konca roka 2022. Spomalenie prác 
je podľa analytika Kovalčíka logic-
ké, keďže tunel preraziť bez sta-
vebného povolenia nemôžu. Ten 
sa razí v rámci baníckeho zákona 
ako prieskumná štôlňa len s pri-
márnym ostením.

Tomáš Garai ©hn

tomas.garai@mafraslovakia.sk

Nový úsek má byť hotový v roku 2023

Zdroj: NDS

 diaľnica / rýchlostná cesta v prevádzke

 diaľnica / rýchlostná cesta vo výstavbe

 diaľnica / rýchlostná cesta v príprave

 križovatka diaľnic a rýchlostných ciest

 začiatok / koniec stavebného úseku

        úsek R2 Kriváň – Mýtna

Neevidujeme 

problémy, ktoré 

by mali viesť 

k vypovedaniu 

zmluvy o dielo. 

Jana Matulajová, 
hovorkyňa OHL ŽS
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