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PANDÉMIA

Len čo otvorili čakáreň pre mladších, už 
sa na očkovanie prihlásili desaťtisíce ľudí
Bratislava – Kým nebude mať vak-
cínu aspoň 3,3 milióna Slovákov, 
na kolektívnu imunitu môžeme 
zabudnúť. Aktuálne má prvú 
dávku v tele niečo vyše jedného 
milióna našincov. V štátnej regis-
tračnej aplikácii čakáreň okrem 
toho doteraz prejavilo záujem 
o úvodné pichnutie ďalších 190-ti-

síc občanov. Na zdravotníctve 
vedia, že to nestačí. A tak s oča-
kávaním zvýšeného prísunu lát-
ky Pfizer vo štvrtok večer otvorili 
zapisovanie aj pre mladých od 16 
do 40 rokov, ktorých doteraz odsú-
vali. Výsledok sa dostavil takmer 
okamžite. Hovorkyňa Národného 
centra zdravotníckych informácií 

Veronika Bauch už včera predpo-
ludním hlásila, že sa evidovalo viac 
ako 35-tisíc ľudí od 18 až 30 rokov. 
A tridsiatnikov pribudlo viac ako 
37-tisíc. Tínedžeri od 16 do 18 
rokov išli hneď na métu päťtisíc. 
Aj keď to môže vyzerať sľubne, 
faktom je, že v kategórii 16 až 39 
rokov sú nás dva milióny. Navy-

še prieskumy varujú, že mladým 
sa očkovať chce najmenej. „Je pre 
nich namieste premýšľať o vak-
cíne ako o prejave solidarity voči 
zraniteľnejším,“ nabáda sociológ 
Michal Vašečka na to, kam by štát 
mal smerovať kampaň.  (KCH)

Viac na strane 3, Vakcíny...

BIZNIS

Najpoužívanejší materiál 
zdražel. Pocíti to každý 

Bratislava – Umelá hmota našla 
využitie všade od výroby áut po 
obaly. Jej prednosťou je okrem 
všestrannosti aj nízka cena. To 
však už prestáva platiť. Trh so 
syntetickými materiálmi prechá-
dza nevídaným obdobím zdražo-
vania. Šéf žilinskej spoločnosti 
UPT Aladár Uherík hovorí, že 
takýto rast hodnôt si za 25-roč-

nú históriu firmy nepamätá. „Do-
dávatelia navyše avizujú, že sa 
zdražovanie nezastavilo,“ dodal. 
Príčinou je, že kríza zasiahla aj 
chemický priemysel, ktorý boju-
je s nedostatkom surovín. Dá sa 
predpokladať, že drahšie plasty 
pocíti každý spotrebiteľ.  (JP) 

Viac na strane 11, Drahé... 

Zelení vidia veľkú krivdu. 
Mochovce pohltili miliardu

Bratislava – „Ani vaše vnúčatá 
nezažijú to, že tu vyplatia dividen-
dy.“ Takto minister hospodárstva 
Richard Sulík koncom vlaňajška 
narážal na predražené Mochovce 
a preúverovaný stav Slovenských 
elektrární. Tretí blok má byť síce 
spustený na jeseň, zatiaľ však mu-

sia podnik a ich akcionári znášať 
tvrdé dôsledky. Účet sužuje nielen 
súkromných akcionárov, ktorými 
sú český Energetický a průmyslový 
holding a taliansky Enel, ale aj štát. 
Ten má 34-percentný podiel. Zhru-
ba polovicu peňazí do Mochoviec 
vložili banky. Druhej sa vzdali prá-
ve majitelia. Podľa informácií HN 
štát aktuálne pracuje s údajom, že 
oželel dividendy zo ziskov už za 
zhruba jednu miliardu eur. „Die-

ra, ktorá vznikla v rozpočte, je 
obrovská. Elektrárne majú všetok 
majetok založený, ale dnes už sme 
v stave, keď niet cesty späť. Tretí 
blok bude už tento rok spustený 
a veríme, že štvrtý bude po výmene 
manažmentu podniku dokončený 
o ďalšie dva roky,“ hovorí tajomník 
rezortu hospodárstva Karol Galek.

Stámiliónová suma však leží 
v žalúdku ďalším producentom, 
ktorí sa bijú o pomoc. „Keď sa 

hovorí o tom, že podpora obnovi-
teľných zdrojov je nákladná, má 
sa zároveň povedať aj to, aké ná-
kladné to bolo pri iných projek-
toch, napríklad Mochovciach,“ 
upozornil v rozhovore pre HN 
riaditeľ Slovenskej asociácie foto-
voltického priemyslu Ján Karaba 
s tým, že zelený biznis potrebuje 
väčšie úľavy.

Z elektrární zase zaznieva, že 
daný uhol pohľadu je nespráv-

ny. Vláda totiž začne po spuste-
ní Mochoviec profitovať z výroby 
čistej elektriny z jadra, a to pri ne-
ustálom zdražovaní emisných po-
voleniek. Navyše pandémia slab-
ne a zároveň s tým letia hore trho-
vé ceny elektriny. Stále je tak v hre 
scenár, že preskočia métu sto eur 
za megawatthodinu, potrebnú pre 
komfortnú ziskovosť Mochoviec.

Viac na strane 12, V Mochovciach... 

ENERGETIKA 
Účet za najväčší 
ekonomický investičný 
projekt na Slovensku 
za poslednú dekádu 
rastie a s ním počíta 
svoj podiel vložených 
peňazí aj štát.

MÚKA 
AKO LIEK HN 

magazín 
+ 

TV program

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

Cena
cena 1,29 EUR / 
predplatné 0,952 EUR

Hlavná daň 
má ísť hore. 
Heger to 
pripustil
Bratislava – Premiér Eduard Heger 

včera odprezentoval vízie vlády. Medzi 

nimi sa nachádzajú veľkolepé ciele 

ako obnova Slovenska, boj s korupciou 

či podpora rodiny. Heger však prezra-

dil, že na stole je aj vyššia daň z prida-

nej hodnoty. Kabinet sa pritom v 

programovom vyhlásení zaväzuje, aby 

reálnu ekonomiku a domácnosti netrá-

pil nepomer táx. „Vláda urobí všetko, 

aby nerástlo daňovo-odvodové zaťaže-

nie. Prirodzene, ak na jednej strane 

znižujete zaťaženie, tak potom na 

druhej strane ho musíte zvýšiť,“ uviedol 

Heger. Dodal, že hoci je záver nejasný, 

nedá sa urobiť reforma bez toho, aby 

sa hýbalo týmito parametrami. (RED) 
SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN
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Všeobecná úverová banka, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava, IČO 31 320 155 ako emitent cenných papierov prijatých 

na obchodovanie na regulovanom trhu Vám týmto oznamuje, že 

Ročná finančná správa za rok 2020 vypracovaná v súlade s platnou 

legislatívou je od 30. 4. 2021 prístupná verejnosti v  sídle emitenta 

a na internetovej stránke 

emitenta: www.vub.sk.

MS203962/01

MS204055/01

MS204018/01

MS204020/01

Emitent KT INVEST, a. s.,
Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, 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 fi nančná správa o hospodárení za rok 2020 bude zverejnená 
na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 30.4.2021. Ide o regulované informácie.

MS204042/01

OZNÁMENIE

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 fi nančná správa emitenta za 
rok 2020 je zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.garfi nholding.sk

MS203913/01  

Oznámenie emitenta cenných papierov
Emitent – Technické sklo, a.s., Agátová 22, 844 03 Bratislava, IČO: 00 012 670, zapísaný 
v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 95/B, podľa § 15 ods. 2 zákona 
č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení oznamuje, že na základe 
rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2021 nastala zmena podoby všetkých 
akcií emitenta, t.j. 318.283 ks akcií, zo zaknihovaných cenných papierov na listinné 
cenné papiere.

MS204052/01

OZNÁMENIE 
o zverejnení Ročnej fi nančnej správy emitenta cenných papierov za rok 2020

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 s ustanoveniami zákona č.  429/2002 Z.z. 
o burze cenných papierov, oznamuje, že „Ročná fi nančná správa emitenta za rok 2020“ je 
ako regulovaná informácia zverejnená a bezplatne sprístupnená v sídle organizačnej zložky  
a na internetovej adrese www.unicreditbank.sk.

MS203904/01

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. 2021 uverejnila na svojich internetových 

stránkach (www.csob.sk) Výročnú správu ČSOB za rok 2020, ktorá je 

zároveň aj Ročnou fi nančnou správou ČSOB. Táto správa je v písomnej 

podobe bezplatne prístupná v sídle spoločnosti Československá 

obchodná banka, a.s.

MS203828/01

Prima banka Slovensko, a.s.,  

so sídlom Hodžova 11,  010 11 Žilina, IČO: 31 575 951

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách 

zverejní dňa 30. 4. 2021 na svojej internetovej stránke www.primabanka.sk regulovanú 

informáciu: Ročná finančná správa spoločnosti za rok 2020.

MS203816/01

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 26.04.2021

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,049402 421 875 994,05 €

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,054263 86 063 372,70 €

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,070363 61 443 224,16 €

• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koefi cient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

MS203736/04

I N Z E R C I A

V Mochovciach štátu 
uviazli stámilióny eur 

Schyľuje sa k spusteniu tretie-
ho bloku jadrovej elektrárne 
Mochovce. Aký to bude mať vplyv 
na obnoviteľné zdroje energie?

Mochovce boli jedným z udáva-
ných dôvodov, prečo nebolo mož-
né odblokovať stop-stav. Uvádza-
li sa ako niečo, čo je nutné dorie-
šiť. To je dôvod, prečo sa aj my ako 
asociácia o Mochovce zaujímame. 
Nebrojíme proti jadrovej energeti-
ke, práve naopak, keď je zmyslu-
plne postavená, je to nutná súčasť 
energetického mixu, aspoň teda 
v našich podmienkach. Bez toho 
totiž nemôžu fungovať ani zelené 
zdroje, pretože vždy musí existo-
vať konvenčný zdroj, ktorý zabez-
pečuje základné pásmo. Myslím si 
však, že to, ako prebieha dostavba 
tretieho a štvrtého bloku Mocho-
viec, je veľkou hanbou pre Sloven-
sko a ešte väčšia hanba pre talian-
sky Enel.

Prečo?
To, ako sme si s tým poradili. 

Aspoň sa teraz v plnej nahote uka-
zuje, že jadrové zdroje sú strašne 
drahé. Drahá je stavba, ale z to-
ho vyplýva aj celková nákladovosť 
zdrojov. Keď si pozrieme globál-
ne porovnanie nákladov na výro-
bu elektrickej energie, pri jadre sa 
všetky relevantné medzinárodné 
prieskumy pohybujú nad sto eur 
za megawatthodinu, pričom pre 
fotovoltiku a veternú energiu je to 
na priemernej úrovni asi 50 eur za 
megawatthodinu.

Je Slovensko unikátom v tom, ako 
dlho a ako draho stavia atómku?

Nie, ale unikátom sme v tom, že 
je mimoriadne zle riadená. Evidu-
jeme minimálne 15 vyhlásení po-
čas posledných ôsmich rokov, keď 
sa určil termín na zavážanie pali-
va, ktorý sa nedodržal. A tie urči-
li ľudia priamo zodpovední za ria-
denie projektu a riadenie spúšťa-
nia projektu. Ako môže byť stavba 
dobre manažovaná, pokiaľ sa toto 
stane? To je zásadné zlyhanie. A tí, 
ktorí sú za to zodpovední, sú stále 
na svojich pozíciách.

Za dostavbu Mochoviec je stále 
zodpovedný taliansky Enel. Pod-
ľa štátneho tajomníka minister-
stva hospodárstva Karola Gale-
ka by v lete malo dôjsť k výme-
nám talianskych manažérov na 
dostavbe. Veríte, že tretí blok sa 
spustí tento rok?

S týmto riadením si myslím, že 
nie. Je tu však šanca, pokiaľ sa 
vymenia manažéri. Podľa našich 
informácií má prevziať kontrolu 
nad dostavbou nový vlastník, te-
da Energetický a průmyslový hol-
ding. Ten má spraviť na stavbe zá-
sadné zmeny a očakávame, že by 
tam mal dosadiť ľudí, ktorí tomu 
rozumejú a naozaj to vedia riadiť.

EPH, ktorý teraz vlastní 33 per-
cent v Slovenských elektrárňach, 
by však mal prevziať 33-percent-
ný podiel Enelu, až keď dostava-
jú bloky.

Áno, ale k zmene by malo dôjsť 
skôr. EPH, ktorý má opciu na od-
kúpenie väčšieho podielu od Ene-
lu, má podľa našich informácií zá-
ujem zmeniť riadiacu štruktúru. 
My ako asociácia chceme, aby sa 
to už konečne dostavalo, elektrá-

reň začala produkovať a stabilizo-
vala sa situácia v energetike. Bu-
deme radi, keď štát vyvinie maxi-
málne úsilie, aby stavbu úspešne 
doviedol do konca. Aspoň trojku, 
štvrtý blok je otázkou. Videl som 
harmonogram, ktorý počíta s rok-
mi 2024, 2025.

Čo Slovensko získa spustením 
tretieho bloku?

Z ekonomického hľadiska sa-
motné spustenie trojky celý projekt 
nespasí. Matematika nedovolí, aby 
sa preklopil do ziskových čísiel. 
Samotný tretí blok nemá ekono-
mický potenciál na to, aby vrátil 
investované prostriedky, musí byť 
dostavaný aj štvrtý blok. Slovensko 
na Mochovciach prišlo minimálne 
o 800 miliónov eur v dividendách, 
a to je podľa mňa dosť závažná vec 
a mala by sa zohľadniť v nazera-
ní na takýto projekt. Keď sa ho-
vorí o tom, že podpora obnoviteľ-
ných zdrojov je nákladná, má sa 
zároveň povedať aj to, aké náklad-
né boli iné podpory iných projek-
tov, napríklad Mochovce.

Tretí blok teda rozviaže ruky Slo-
venským elektrárňam?

Áno, môže to pomôcť odstrániť 
prvý neuralgický bod, o ktorom 
sa neustále diskutuje, polemizu-
je. Slovenské elektrárne sú de fac-
to zablokované týmto projektom. 
Koniec-koncov, spoločnosť je jed-
ným z našich členov a má vážny 
záujem o obnoviteľné zdroje. In-
vestovať chcú aj do veľkých zdro-
jov, len projekt Mochovce ich stá-
le brzdí. My v nich vidíme veľké-
ho hráča.

Mochovce na západe krajiny po-
važujete teda za náš neuralgický 
bod. Aké konkrétne projekty eš-
te podľa vás zvažujú Slovenské 
elektrárne?

Majú záujem minimálne v ich 
vlastných areáloch, teda konkrét-
ne v uhoľných elektrárňach No-
váky a Vojany, kde prevádzka už 
ďalej nebude pokračovať. Chcú re-
vitalizovať a aj s pomocou obnovi-
teľnej energie, keďže sú tam obrov-
ské možnosti využitia fotovoltiky 
na odkaliskách. Je to dobrý spô-
sob, ako využiť odpadový materi-
ál, na ktorom je veľmi ťažké stavať. 
Zo spaľovania uhlia zostane toxic-
ký odpad a plocha sa tak dá na má-
ločo využiť.

Tento mesiac sa spustilo nové ve-
denie medzi Slovenskom a Ma-
ďarskom, ktoré umožnilo väč-
šie kapacity v sieti a zrušenie 
stop-stavu na pripájanie nových 
zdrojov. Čo sa odvtedy stalo?

Situácia sa nijako zásadne nepo-
sunula a vieme aj prečo. Zrušenie 
stop-stavu je nutná, ale nie posta-

čujúca podmienka pre rozvoj ob-
noviteľných zdrojov. Potrebné je 
prehodnotiť aj povoľovacie proce-
sy. 

Aké prekážky v nich vidíte?
Niektoré podmienky a postupy 

sú prísnejšie napríklad pre malé 
vodné elektrárne. Pre veterné elek-
trárne zase existuje jedna rozpo-
ruplná smernica, ktorú envirore-
zort vydal ešte pred desiatimi rok-
mi. Obsahuje veci, ktoré už nie sú 
aktuálne a nie je úplne jasné, ako 
sa majú pre daný proces aplikovať. 

Čo ešte stojí v ceste pripájaniu no-
vých zdrojov?

Ďalšou oblasťou sú sieťové po-
platky. Keď postavíte teraz elek-
tráreň, rovno platíte G-komponent, 
ktorý vám zoberie tretinu výnosov 
a pripojovací poplatok, ktorý pred-
stavuje 10 až 20 percent investič-
ných nákladov fotovoltiky alebo 
veternej elektrárne. Sieťové po-
platky sú technicky neodôvodne-
né a niektoré sú vyslovene diskri-
minačné, ako napríklad G-kompo-
nent. 

Takže pre vás sa zrušením 
stop-stavu nič nezmenilo?

Zmenilo sa to, že štát vyslal veľ-
mi zásadný pozitívny signál, že 
chce rozvoj zelenej energie a teší-
me sa z toho. Tento krok je dôleži-
tý a je potrebné naň naviazať. Sta-
čí dobre nastaviť podmienky na 
trhu s energiami a podnikateľské 
prostredie. Pretože keď zaťažíme 
výrobcu regulovaným poplatkom, 
ten nevie konkurovať na trhu. A to 
je problém sieťových poplatkov.

Čo ak sa G-komponent zruší?
Ak sa zruší, výrobcovia zrazu 

prestanú platiť rádovo 30 – 40 mi-
liónov eur ročne. Distribučky s ni-
mi počítajú, ale tie peniaze si ne-

vybrali právom. My sme ich za to 
zažalovali a doteraz sú žaloby ak-
tívne.

Čo je s poplatkom vlastne zle?
Sme presvedčení, že G-kompo-

nent nie je v poriadku a nikdy ne-
mal byť takto zavedený. Legisla-
tíva Európskej únie hovorí o tom, 
že poplatky musia byť zavedené 
transparentne, nepoliticky, musia 
byť nákladovo orientované a ne-
diskriminačné. A to u nás dodrža-
né nie je, pretože je iný poplatok 
na prenosovej a iný na distribučnej 
úrovni, pričom ten na distribučnej 
je desiatky násobne väčší ako na 
prenosovej úrovni.

Vláda schválila prolongáciu pod-
pory s tým, že tu bude skupina 
výrobcov, prevažne fotovoltík, 
ktoré k tomu budú musieť pri-
stúpiť povinne. 

Mnohí si myslia, že táto prolon-
gácia je vylobovaná výrobcami 
a pritom je to presne opačne. Re-
zort hospodárstva si na nás na po-
slednú chvíľu vymyslel povinnú 
prolongáciu a nerešpektoval naše 
odporúčania, aby to bolo dobrovoľ-
né a motivačné. Navyše v dôsledku 
takéhoto nastavenia dôjde k likvi-
dácii výrobcov. Momentálne je ná-
vrh v parlamente a ak to prejde 
v tejto podobe, rozhodne nemôže-
me hovoriť o žiadnej podpore, ako 
to prezentuje pán Galek.

Čo teda budete pripomienkovať?
Najhoršia z toho všetkého je tá 

povinnosť. Tá vyslovene zakladá 
situáciu pre rozsiahle súdne spory, 
pretože to môže byť chápané ako 
retroaktívna zmena podmienok, 
ktoré boli niekedy garantované. 
Toto samo osebe je problematic-
ké. Druhá vec je samotné nastave-
nie. Napriek tomu, že výrobcovia 
dostanú päť rokov ďalšej podpo-
ry, jej zníženie je také významné, 
že sa im viac zoberie, ako pridá. 
Nie je to teda v skutočnosti žiad-
na podpora. Tiež sme hovorili 
o tom, že repowering sa nemá tý-
kať iba reštrukturalizácie výkup-
ných cien, ale aj obnovy zariade-
ní. Potom by sme dosiahli to, že by 
tu neboli len zariadenia prevádz-
kované na 15 rokov, ale na 25 až 
30 rokov. 

Denisa Funtíková ©hn

denisa.funtikova@mafraslovakia.sk

ROZHOVOR
V Novákoch a vo 

Vojanoch by mali stáť 

solárne panely, hovorí 

riaditeľ Slovenskej 

asociácie fotovoltického 

priemyslu Ján Karaba.

Zrušenie stop-stavu je nutná, ale nie postačujúca podmienka pre rozvoj obnoviteľných zdrojov, hovorí šéf fotovoltickej asociá-

cie Ján Karaba. SNÍMKA: TASR/AP

Z ekonomického 

hľadiska spustenie 

trojky Mochoviec 

celý projekt 

nespasí.

KTO JE JÁN KARABA

Svoju pracovnú kariéru za-
čal ako projektový manažér 
v spoločnosti SolarEnergia. 
Dlhé roky pôsobil ako člen 

výkonného výboru 
Slovenskej asociácie fotovol-
tického priemyslu a obnovi-
teľných zdrojov energie, od 

roku 2019 sa stal jej riadite-
ľom. Je spoluautorom kon-

ceptu lokálneho zdroja.


