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15 rokov v EÚ. Z Únie sme
vyťažili najviac z regiónu
EKONOMIKA
Za 15 rokov, odkedy
je Slovensko súčasťou
Európskej únie, si
polepšilo v raste HDP
aj v poklese
nezamestnanosti.

©hn

Jana Bartošová
jana.bartosova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Jeden a pol dekády
v európskom spoločenstve vystrelilo slovenský HDP na osobu
oproti ostatným krajinám do výšin. Kým v roku 2004 sa pohyboval na úrovni približne 6,5 tisíca
eur, posledné údaje z roku 2017
hovoria už o viac ako 15-tisícovej

cifre. To znamená, že hodnota,
ktorú vyprodukuje jeden Slovák,
narástla o 142 percent. Je to najvyšší rast spomedzi krajín V4. Na
porovnanie, v Česku sa HDP na
osobu za posledných 15 rokov
zvýšil o 92 percent.
Analytici tento nárast odôvodňujú rozmachom v automobilovom priemysle, ktorý nám mal
pomôcť v rýchlejšom raste. Keby
však Slovensko nevstúpilo do Eu-

15,6
TISÍCA EUR

je suma, ktorú vyprodukuje
jeden Slovák za rok.

rópskej únie, zrejme by sa nášmu
automotive priemyslu natoľko nedarilo. Ak by sme neboli členmi
Únie, automobilky sa mohli rozhodnúť inak. „Pretože by sme
čelili colným bariéram,“ vysvetlil ekonóm Slovenskej akadémie
vied Vladimír Baláž.
Na druhej strane podľa mak roekonom ického a na ly t i k a
z UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka percentuálny bodový ná-

rast HDP na obyvateľa nemusí pre Slovensko znamenať veľa.
„Celkový rast ekonomiky bol približne rovnaký ako v okolitých
krajinách,“ uviedol Koršňák.
Podľa analytika Finlordu Borisa Tomčiaka môžeme náš výraznejší rast odôvodniť aj tým, že
HDP na osobu vychádzal pôvodne z nízkej základne.
Pokračovanie na strane 2

Kotlebovci
„prežili“. Súd
ich nezrušil
Bratislava – Strana Mariana Kotlebu funguje ďalej. O osude ĽSNS rozhodol na včerajšom pojednávaní Najvyšší súd. Senát zamietol podnet generálneho prokurátora Jaromíra
Čižnára z roku 2017 na rozpustenie
kontroverznej strany. Čižnárova žaloba, ktorá bola postavená napríklad
na možných prehreškoch straníkov
ĽSNS proti zákonu, kritike NATO či
Únie, podľa súdu vo viacerých bodoch
neuniesla dôkazné bremeno. „Aby
bolo možné pristúpiť k rozpusteniu
strany, nestačí len prehlasovanie protiústavných cieľov, ale žalovaná strana musí bojovať proti demokratickému poriadku,“ znel verdikt súdu. (PK)
Viac na strane 4, Čižnárova žaloba...

SNÍMKA: TASR/J. KOTIAN
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PRIEMYSEL

Investori na Slovensku zarobia tento rok
na nehnuteľnostiach vyše 60 miliónov

Postrek proti burine
potápa gigant Bayer

Bratislava – Investori do slovenských nehnuteľností majú pred
sebou rekordný rok. Nízke úrokové sadzby spojené s vysokou stavebnou aktivitou im majú tento
rok zarobiť najmenej 60 miliónov
eur. „Kým vlani na Slovensku dosiahli realitné transakcie úroveň
viac ako 800 miliónov eur, tento

rok očakávame až jednu miliardu
eur,“ predpokladá riaditeľ CBRE
pre investície v strednej a východnej Európe Anthony Selman.
Spoločnosť tento rok očakáva výnosy na úrovni šesť percent. Tým
sa Slovensko zaraďuje medzi najperspektívnejšie krajiny v rámci
realitného biznisu. Z okolitých

krajín sa dajú vyššie výnosy získať len na rumunskom trhu.
Podľa analytikov z Finlordu za
to môže priaznivá ekonomická situácia. Prudko rastú príjmy domácností a nadnárodné firmy sem
presúvajú nielen výrobu a predajne, ale aj administratívne centrá.
Zároveň rastie záujem investorov

Cena

Predplatné

cena 0,99 EUR /
predplatné 0,876 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

o nákup realitných komplexov. Pokračujúci rast trhu si nenechávajú
ujsť ani veľké bankové domy. „Vlani sme na Slovensku zafinancovali takmer 50 realitných projektov,“
uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
(VP)
Viac na strane 9, Výnosy...

Bratislava – Padajúce akcie, tisícky žalôb a hnev akcionárov.
Tak podľa denníka Financial
Times vyzerá situácia v chemickom koncerne Bayer. Ten sa po
akvizícii americkej spoločnosti
Monsanto potáca od jedného
problému k druhému. Dôvodom
je jeden z jeho produktov – postrek proti burine Roundup, ktorý

má spôsobovať rakovinu. Akcie
spoločnosti sa odvtedy prepadli
o 38 percent. To vyvolalo vlnu
znepokojenia investorov. „Musia
dokázať, že majú veci pod kontrolou,“ uviedol Ingo Speich z firmy
Deka Investment, jedného z top
akcionárov Bayeru.
(MM)
Viac na strane 10, Akcionári...
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INZERCIA

Tatra banka, a.s.
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930
oznamuje,
že Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2019 je
bezplatne prístupná v písomnej forme v sídle spoločnosti a na
internetovej adrese www.tatrabanka.sk
HN16590

HN16566

Emitent SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava, IČO:
34 120 076, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sa, vl. č. 92/T,
podľa zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
oznamuje, že ročná správa emitenta za rok 2018 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk.

Československá obchodná banka, a.s. (v skratke ČSOB) so sídlom Žižkova 11, 811 02
Bratislava IČO 36 854 140, DIČ 2022502768, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, odd.: Sa, vložka číslo 4314/B oznamuje, že dňa 30. 4. 2019 uverejnila
na svojich internetových stránkach (www.csob.sk) Výročnú správu ČSOB za rok 2018,
ktorá je zároveň aj Ročnou ﬁnančnou správou ČSOB. Táto správa je v písomnej podobe
bezplatne prístupná v sídle spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.
HN16527

HN16564

OZNÁMENIE

Prima banka Slovensko, a.s.,

Emitent, GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava,
IČO 31 400 434, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 893/B, v súlade s ustanoveniami zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných
papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná ﬁnančná správa emitenta za rok 2018 je
zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.garﬁnholding.sk
HN16555

so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 ako emitent cenných papierov prijatých
na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

oznamuje,

Akcionári
vedeniu
Bayeru
neveria

že v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a zákonom č. 566/2001
Z. z. o cenných papieroch a investičných službách zverejní dňa 30. 4. 2019 na svojej
internetovej stránke www.primabanka.sk regulované informácie: Ročná ﬁnančná správa
spoločnosti za rok 2018.
HN16509

Zverejnenie Ročnej ﬁnančnej správy za rok 2018
OTP Banka Slovensko, a.s.,
so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I., Odd. Sa, vl. č. 335/B
oznamuje,
že Ročná ﬁnančná správa za rok 2018 v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch
a investičných službách v znení neskorších predpisov budú dňom 30.4.2019 bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle spoločnosti a v elektronickej forme na internetovej stránke spoločnosti
www.otpbanka.sk.
Zverejnenie Ročnej ﬁnančnej správy za rok 2018 je regulovanou informáciou v zmysle § 47 ods. 8
zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
HN16602

Tatra banka, a.s.
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930
oznamuje,
že Ročná ﬁnančná správa spoločnosti za rok 2018 na základe
§ 125a ods. 2 a § 130 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a na základe § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.
o burze cenných papierov je bezplatne prístupná v písomnej forme
v sídle spoločnosti a na internetovej adrese www.tatrabanka.sk

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ ROČNEJ FINANČNEJ SPRÁVY
emitenta cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov
Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1,
140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ 649 48 242, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, adresa miesta činnosti: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, v súlade so znením § 34 zákona 429/2002
Z.z. o burze cenných papierov, oznamuje, že „Ročná ﬁnančná správa emitenta za rok 2018“ je
ako regulovaná informácia zverejnená a bezplatne sprístupnená v sídle spoločnosti (v mieste
činnosti organizačnej zložky) a na internetovej adrese www.unicreditbank.sk.
HN16490

HN16566
HN16585

HN16584
HN16601
Emitent KT INVEST, a. s.
Priemyselná ul.267/23, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 36 026 620
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č.: 470/S, v súlade s § 34 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že Ročná ﬁnančná správa o hospodárení emitenta za rok 2018 bude zverejnená na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 30.04.2019. Ide o regulované informácie.
HN16573

HN16572

HN16597

Dôvodom obáv investorov sú tisícky žalôb pre produkt Roundup.

SNÍMKA: REUTERS

BIZNIS

rakoviny u ľudí, ktorí sú s látkou v kontakte. Aktuálne Bayer
Hnev akcionárov po
čelí na súdoch celkovo 13 400
právnym nárokom. „Akvizícia
akvizícii Monsanta je
americkej firmy Monsanto bola
bezprecedentný v celej podľa mnohých investorov veľká
chyba, kvôli ktorej teraz koncern
nemeckej povojnovej
čelí obrovskému počtu žalôb. Určite sa dá očakávať, že náklady
korporátnej histórii.
na urovnanie sa budú pohybovať
Bratislava – Vedenie a predsta- v miliardách eur,“ tvrdí analytik
venstvo nemeckého konglome- Finlord Boris Tomčiak.
rátu Bayer je pod obrovským tlakom. Akcionári im totiž v piatok Druhá šanca
podľa denníka Financial Times Janne Werningová zo spoločnosvyjadrili nedôveru. Ide o situá- ti Union Investment, ktorá drží
ciu, ktorá nemá precedens v ce- akcionársky balík spoločnosti,
lej nemeckej povojnovej histórii. uviedla, že investori boli „veľmi
Spúšťačom vlny hnevu a nedôve- nespokojní s právnymi rizikami
ry voči plánom spoločnosti bol a rizikami reputácie a masívnym
38-percentný pokles ceny akcií. poklesom ceny akcií spoločnosti“.
V zriedkavom akte väčšina akciTie padali, odkedy Bayer prevzal
amerického rivala Monsanto. onárov spoločnosti Bayer odmietla
Bayer bol pritom ešte nedávno schváliť plány manažmentu. Tenjednou z najcennejších spoloč- to druh hlasovania je jednou z najností v Nemecku. To je však mi- silnejších foriem protestov, ktoré
nulosť, keďže trhová kapitalizácia majú investori k dispozícii podľa
je na úrovni 63 miliárd dolárov. nemeckého práva. Za normálnych
To je hodnota, ktorú gigant za- okolností sú hlasovania o „schvaplatil za americkú spoločnosť ľovaní“ plánov manažmentu akMonsanto.
cionármi formalitou. V podobnej situácii sa v roku 2015 ocitla
Tisícky žalôb
aj Deutsche Bank, keď proti pláNemecký koncern zameraný na nom vedenia hlasovalo 39 percent
chemikálie na báze aspirínu če- investorov. Následne boli riaditelil narastajúcim právnym prob- lia Anshu Jain a Jürgen Fitschen
lémom v súvislosti s glyfosátom. zo spoločnosti vytlačení. V piaIde o herbicíd, ktorý spoločnosť tok 55,5 percenta prítomných inMonsanto predávala pod obchod- vestorov hlasovalo proti ratifikácii
ným názvom Roundup. V Česku plánov šéfa spoločnosti Baumanje produkt zakázaný, na Sloven- na a jeho tímu. Hlasovanie nie je
sku je v predaji. Minulý mesiac právne záväzné a len málo odvšak porota v San Franciscu zis- borníkov očakáva zmeny v riadetila, že existuje priama súvislosť ní v dôsledku hnevu akcionárov.
medzi ich produktom a vznikom
Matej Marcinka

DOPRAVA

Bratislavu a Prahu
spoja RailJety

HN16596

HN16595

Najaktuálnejšie
ekonomické spravodajstvo
na slovenskom internete.
HN16604

Bratislava – Detské kino aj donáška jedla. Aj takéto služby
bude poskytovať nový vlakový
spoj medzi Bratislavou a Prahou.
Zavedenie linky RailJetu medzi
hlavnými mestami potvrdilo pre
portál Zdopravy.cz vedenie Českých dráh po prezentácii minuloročných hospodárskych výsledkov. Prvý česko-slovenský RailJet
by mal vyraziť 15. júna.
Vlak má mať odchod z Prahy o 19.50 h, v Bratislave bude
o 23.43 h. Na druhý deň bude ranným vlakom z Bratislavy v smere
do Prahy. Odchod bude o 5.10 h,
príchod do Prahy o 9.07 h. Špekulácie o rokovaniach medzi Čes-

kými dráhami a ZSSK o predĺžení linky sa vedú už dlhší čas. Obe
strany však zmenu od júna doteraz popierali. Spojenie sa ponúka
aj preto, že jednotka RailJet nocuje v Břeclavi. Cez noc zostáva
v Bratislave.
Vlaky RailJet budú zastavovať
len vo väčších staniciach. Budú
ponúkať tri triedy – prvú, druhú
alebo biznis triedu. Vlaky umožňujú prepravu bicyklov, kočíkov
a inej batožiny. Občerstvenie sa
dá zakúpiť v reštauračnom vozni
alebo sa dá objednať roznáškovou
službou. Pre deti je v každom vlaku k dispozícii špeciálne detské
kino.
(RED)

