
Bratislava – Štát vlani nalial do 
ekonomiky stovky miliónov. No 
našiel aj iné cesty, ako pomôcť 
podnikom. Do našich slovníkov 
sa dostal výraz dočasná ochrana 
pred veriteľmi. Inštitút bol mys-
lený tak, aby žiaden partner spo-
ločnosti v ťažkostiach ju nemohol 

na istý čas poslať do konkurzu. 
Niektoré firmy to však poňali iba 
ako prevenciu. Napríklad stro-
járska spoločnosť Hydrex. Vtedy 
mala dlžoby vyše 200-tisíc eur, 
no jej konateľ Marian Beňo v tom 
nevidel neprekonateľný problém. 
Bol dokonca dohodnutý s drži-
teľmi pohľadávok na splátkovom 
kalendári.

Vykľula sa však iná realita 
a podnik sa bude musieť popaso-

vať s neľahkou situáciou. UniCre-
dit Bank ho posiela do konkurzu. 
Ochranné krídla štátu sa totiž už 
stiahli a finančnému domu nič 
nebránilo v tom, aby uvrhol na 
Hydrex bankrot. Šéf strojárov je 
napriek tomu optimistický. „Bu-
deme sa všetkými spôsobmi sna-
žiť o späťvzatie návrhu zo stra-
ny UniCredit Bank a zabezpečiť 
ďalšiu činnosť a existenciu našej 
spoločnosti,“ komentoval Beňo.

Ak sa pozeráme na verejné dá-
ta, navyše hneď vidno, že sa pod-
niku nepodarilo záväzky okresať. 
Naopak, násobne stúpli. Najväč-
šiu sekeru mal voči daniarom. 
K 26. júlu svietilo pri názve Hyd-
rex neuhradených 499-tisíc eur. 
Začiatkom minulého týždňa evi-
dovala Sociálna poisťovňa 211-ti-
sícové manko a Všeobecná zdra-
votná poisťovňa 120-tisícové. 
Treba však pripomenúť, že ide 

iba o sumy, ku ktorým má prí-
stup každý. Dlhy voči UniCredi-
tu dostupné nie sú. Minuloroč-
ný ekonomický prepad si mož-
no všimnúť aj na hospodárskych 
výsledkoch firmy. Zaznamena-
la historicky najnižšie tržby na 
úrovni 3,7 milióna eur a prvý-
krát sa dostala do straty vo výš-
ke troch miliónov.

Viac na strane 12, UniCredit...
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Bratislava – Azda každej zahra-
ničnej návšteve dáme ochutnať 
bryndzové halušky. Ide predsa 
o naše najznámejšie jedlo. Lenže 
tu vyvstáva otázka: odkiaľ pochá-
dza mlieko, z ktorého je vyrába-
ný syr v nich? Čísla nie sú opti-
mistické. Oviec chováme čoraz 
menej. Zatiaľ čo v roku 2015 ich 

bolo vyše 370-tisíc, dnes ich po-
čet klesol o viac ako 30 percent. 
„Stavy sa znižujú a bude to po-
kračovať, pretože mladí to nechcú 
robiť,“ približuje majiteľ Agrofar-
my Dianiška Miroslav Dianiška. 
Aktivita im nedáva ekonomicky 
zmysel. Hoci nový šéf agrorezor-
tu Samuel Vlčan sľúbil bačom 

mimoriadnu pomoc na záchranu 
odvetvia, tí upozorňujú na neprí-
tomnosť dlhodobej dotačnej poli-
tiky. Bez nej nemôžu konkurovať 
producentom spoza hraníc a hro-
zí tak, že klient dostane „neslo-
venskú“ bryndzu. Našinci majú 
pritom o ňu zvýšený záujem. Za 
uplynulých päť rokov stúpla spot-

reba ovčieho mlieka a produktov 
z neho o 21 percent, čo potvr-
dzujú farmári. „Predaj bryndze 
v tejto sezóne patrí k tým najlep-
ším,“ hodnotí Gabriela Švecová, 
manažérka predaja a marketingu 
Agrofarmy Červený Kameň.  (RAT)

Viac na strane 9, O bryndzu...

Bratislava – Hurikán Ida zoslabol 
v priebehu pondelka nad americkým 
štátom Mississippi na tropickú búr-
ku. Stalo sa tak 16 hodín po tom, čo 
zasiahol štát Louisiana ako jeden 
z najsilnejších zaznamenaných huri-
kánov v dejinách USA. Do ústia rieky 
Mississippi vtlačil hurikán toľko vo-
dy, že obrátil smer tohto veľtoku. 
Mesto New Orleans sa ocitlo bez do-
dávok elektrickej energie. Čerpadlá 
odvodňovacieho systému tak museli 
fungovať len na záložných generáto-
roch. Celkovo bolo bez elektriny viac 
než milión odberateľov. Rýchlosť vet-
ra dosahovala až 230 kilometrov za 
hodinu. Išlo tak o piaty najsilnejší 
zaznamenaný hurikán na americkej 
pevnine.  (RED)

AGRO DOPRAVA

Na výročie 
Katriny 
udrela Ida

Strasti známych strojárov: 
banka ich dala na súd
SPOR Katarína Runnová  ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk
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Slovenský paradox: obľúbenú bryndzu 
budeme vyrábať z cudzieho mlieka

Bratislava – Objednávanie štát-
nych vlakov naráža na úskalia. 
Veľká „ročná“ zmluva platila 
tento rok len do júna. Následne 
sa podpísal dodatok do augusta 
a aktuálne sa čaká na predĺženie 
o mesiac. Za netradičným postu-
pom je konflikt dvoch minister-
stiev – financií a dopravy. Mato-
vičov rezort tvrdí, že dopravca 

peniaze rozhadzuje. Železničná 
spoločnosť Slovensko zase opo-
nuje, že nedostatočná údržba 
môže mať neblahý efekt. „Zdrža-
li sme napríklad objednávky na 
opravy, čo asi bude mať vplyv na 
kvalitu vozby,“ povedal riaditeľ 
podniku Roman Koreň.  (TG)

Viac na strane 4, Najprv...

Štát si rezervoval vlaky 
iba do konca augusta
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Strašiak Dúbravky sa 
dočká nového okolia

Bratislava – Teplo sálajúce z po-
praskaného asfaltu, neodtekajú-
ca dažďová voda, hlboké výtlky 
a minimum zelene. Obraz, ktorý 
sa dlhé roky obyvateľom okolia 
Domu služieb v Dúbravke zjavuje 
pred očami, sa mestská časť snaží 
vyriešiť od roku 2016. Ako však 
v minulosti uviedla hovorkyňa 
mestskej časti Lucia Marcinátová, 
ani miestny úrad a ani magistrát 
hlavného mesta nemal kompeten-
cie plochu opraviť. Napriek tomu, 
že bola vybudovaná na pozem-
ku, ktorý patrí Dúbravke, nebola 
odovzdaná do majetku hlavného 
mesta. Preto nemohli na renová-
ciu vyčleniť financie.

Komu asfalt patril, nebolo dlho 
jasné. Nové vedenie však inicio-
valo rokovania s majiteľmi prevá-
dzok v budove, a teda aj okolitých 
vonkajších plôch. Konečné roz-
hodnutie padlo pred niekoľkými 
dňami. Prostredie v blízkosti Do-
mu služieb sa v rámci iniciatívy 
Živé miesta podarí zmodernizo-
vať a premeniť na príjemné úto-
čisko. Začiatok prác je zatiaľ na-
plánovaný na druhú polovicu bu-
dúceho roka. Aktuálne prebieha 
vypracovávanie projektovej doku-
mentácie.

Snaha zlepšiť klímu
Bez vizuálneho smogu a s by-
tovkou, na ktorej vznikne ume-
lecká maľba. Tak vyzerá návrh 
architektov z ateliérov Atrium 
architekti, ARZ a LIVINARK. 
Najdôležitejším prvkom projektu 
je však voda. Podľa predstave-
ných vizualizácií bude stekať po 
vyspádovanej betónovej ploche. 

Zámerom architektov je zlepšiť 
klímu na sídlisku a prilákať sem 
ľudí najmä v letných mesiacoch.

Nehostinný a chladný betón 
nahradí trávnik, ktorý vyrastie 
hneď vedľa fontány. Po jeho bo-
koch sa majú ťahať stromy, la-
vičky a osvetlenie. „Naším cie-
ľom je skvalitniť tento verejný 
priestor tak, aby bol plne funk-
čný pre krátkodobý pobyt a slú-
žil všetkým vekovým kategóri-
ám. Okrem toho by tu mal vznik-
núť aj bezbariérový prístup, 
ktorý prepojí existujúce spevne-
né plochy s priľahlou zeleňou,“ 
vysvetlil riaditeľ sekcie tvorby 
mestských priestorov z Metropo-
litného inštitútu Bratislavy Mar-
cel Dzurilla.

V areáli pribudne aj väčší no-
vý prvok. Má to byť multifunk-
čný pavilón, ktorý dokáže zmeniť 
svoju funkciu na základe potreby. 

Mali by sa sem presunúť lokálne 
trhy, ktoré sa aktuálne uskutoč-
ňujú iba príležitostne v Dome slu-
žieb. Objekt však poslúži aj pre 
rôzne komunitné akcie či špor-
tové udalosti. Otáznik však stále 
ostáva visieť nad zanedbanou bu-
dovou na ulici M. Schneidera Tr-
navského. Dlhodobo zanedbáva-
né lokality mesta dostávajú druhú 
šancu na život.

Miesta začínajú ožívať
Bratislava začala renovovať vo 
veľkom a hlavné slovo má v tom-
to prípade verejný priestor. Deje 
sa tak aj vďaka programu obnovy 
Živé miesta. Jeho cieľom je pre-
viesť hlavné mesto úpravami. Na 
niektorých miestach stačí zme-
niť drobnosti, na iných zvažujú 
ráznejšie zásahy.

Veľká premena čaká napríklad 
podhradie a historické centrum. 

V prvej fáze prejdú rekonštruk-
ciou hradby, ktoré naposledy za-
žili ruch strojov pred viac ako 40 
rokmi. Čoskoro by sa však mal 
zjednodušiť aj prechod od Dómu 
svätého Martina cez Kapitulskú 
ulicu až na hradný kopec. Delia-
ca línia medzi týmito obľúbený-
mi destináciami by sa tak mala 
zrušiť.

Metropolitný inštitút však 
v spolupráci s jednotlivými mest-
skými časťami pracuje aj na ďal-
ších projektoch. Jedným z nich 
je obnova kultúrneho stredis-
ka knižnice na Žarnovickej ulici 
v mestskej časti Rača. Výsledky 
architektonicko-urbanistickej sú-
ťaže, ktorá bola už vyhlásená, by 
mali priniesť atraktívne miesto, 
kam budú ľudia s radosťou chodiť 
za kultúrou a oddychom. S pláno-
vanou obnovou by sa malo začať 
v roku 2023.

REALITY
Obyvatelia bratislavskej 

mestskej èasti dlhé 

roky èakali na obnovu 

známeho Domu 

Monika Šuchová  ©hn

monika.suchova@mafraslovakia.sk

Nálada v eurozóne 
sa zhoršila
Brusel – Nálada v ekonomike eu-
rozóny sa v auguste zhoršila viac, 
než sa čakalo, po tom, ako sa v jú-
li dostala na rekordné maximum. 
Dôvodom bol prudký pokles opti-
mizmu vo Francúzsku a v Holand-
sku. Index ekonomického senti-
mentu Európskej komisie v augus-
te klesol na 117,5 bodu 
z historického maxima 119 bodov 
v júli. Nálada sa zhoršila vo všet-
kých hlavných sektoroch. Index 
dôvery v priemysle padol na 
13,7 bodu zo 14,5 bodu a v služ-
bách na 16,8 bodu z 18,9 bodu. 
 (TASR)

Emisné povolenky 
s rekordom
Brusel – Cena emisných povole-
niek v Európskej únii prvýkrát 
prekonala 60 eur za tonu. Refe-
renčný decembrový kontrakt eu-
rópskych emisných povoleniek sa 
v pondelok dostal až na vyše 61 
eur. Ceny začali prekonávať rekor-
dy už počas minulého roka. Len 
v máji sa prvýkrát dostali nad 50 
eur za tonu. Európsky systém ob-
chodovania, ktorý funguje od ro-
ku 2005, je základom stratégie 
Únie v oblasti znižovania emisií 

skleníkových plynov. Firmy núti 
hľadať zelenšie riešenia. (TASR)

Brusel môže Česku 
zastaviť dotácie
Praha – Európska komisia varo-
vala Česko, že môže zastaviť vy-
plácanie dotácií, ak nezlepší kon-
trolu konfliktu záujmov a posky-
tovanie dotácií firmám vo 
zvereneckých fondoch. Informo-
val o tom portál iROZHLAS.cz 
s odvolaním sa na list EK, ktorý 
má k dispozícii. Podľa portálu 
z Bruselu prišiel šesťstranový list 
s označením varovanie. Brusel 
tvrdí, že Česko nedostatočne kon-
troluje konflikt záujmov, a preto 
požaduje od úradov sprísnenie 
opatrení v tejto oblasti. (TASR)

Prešovský obchvat 
je prínosný
Prešov – Druhá etapa rýchlostnej 
cesty R4 – severného obchvatu 

Prešova – je prínosná, hoci Ná-
rodná diaľničná spoločnosť nevy-
brala najlepšiu možnosť. Investí-
cia do štvorpruhovej druhej etapy 
severného obchvatu Prešova za 
281 miliónov eur je spoločensky 
návratná. Ešte efektívnejšia by 
bola podľa štúdie Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti výstavba v po-
lovičnom profile. Pre nedostatky 
v analýze je však porovnávanie 
alternatív nespoľahlivé. Tvrdí to 
Útvar hodnoty za peniaze, ktorý 
svoje stanovisko zverejnil na so-
ciálnej sieti. ÚHP hodnotil celý 
severný obchvat R4 už v roku 

2017, keď NDS plánovala druhú 
etapu v polovičnom profile. V ro-
ku 2019 rezort dopravy získal od 
vlády poverenie na výstavbu šty-
roch pruhov. (TASR)

Nové IT služby 
s výraznou zľavou
Bratislava – Ministerstvo financií 
ušetrilo za nákup hardvéru, sof-

tvérových licencií a podporných 
služieb oproti cenníkovým cenám 
viac ako štyri milióny eur. Na-
miesto 7,2 milióna eur, za ktoré 
tieto IT produkty bežne nakupo-
vali, zaplatí rezort 3,1 milióna 
eur. Zľavy sa rezortu podarilo do-
siahnuť rokovaniami a novým prí-
stupom k tendrom. Táto úspora 
nie je jediná, ktorá sa ministers-
tvu v poslednom období podarila. 
Počas uplynulých mesiacov na 
ďalších IT službách pre štát ušet-
rilo vyše 45 miliónov eur. (TASR)

Japonská burza sa 
posilnila
Tokio – Japonské akcie sa na za-
čiatku nového týždňa posilnili. 
Podporil ich pozitívny vývoj na 
Wall Street na konci minulého 
týždňa po tom, ako šéf americkej 
centrálnej banky Jerome Powell 
upokojil trhy, ktoré sa obávali 
rýchleho sťahovania monetár-
nych stimulov. Kľúčový tokijský 
index Nikkei 225 si v pondelok 
polepšil o pol percenta, širší in-
dex Topix stúpol o vyše jedno 
percento. „Tokijský trh z veľkej 
časti sledoval zisky v USA, keď 
pozitívne prijal Powellove vyjad-
renia,“ uviedol analytik Chibagin 
Asset Management Jošihiro Oku-
mura. (TASR)

V SKRATKE

Vizualizácia priestoru pri dúbravskom Dome služieb, ktorý chce mestská časť zrevitalizovať od roku 2016.  SNÍMKY: MIB

Zverejnenie Polročnej fi nančnej správy za 1. polrok 2021

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 Polročná fi nančná správa za 1. polrok 2021 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 
31.8.2021 bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle spoločnosti a v elektronickej 
forme na internetovej stránke spoločnosti www.otpbanka.sk.

Zverejnenie Polročnej fi nančnej správy za 1. polrok 2021 je regulovanou informáciou v zmysle § 47 
ods. 8 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.  

MS205122/01 

Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48,

832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, ako emitent cenných

papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. a obchodník

s cennými papiermi oznamuje, že v súlade s právnymi

predpismi Slovenskej republiky zverejnila 31. augusta 2021

na svojom webovom sídle www.slsp.sk

Polročnú správu 2021
MS204721/01

Hotel Flóra, a.s., so sídlom 17. novembra 14, 914 51 Trenčianske Teplice 
IČO: 31 420 664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vl. č. 53/R

oznamuje podľa § 118 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, že dňa 21.08.2021 bola 

ukončená povinná ponuka na prevzatie akcií spoločnosti Hotel Flóra, a.s. V rámci tejto ponuky 

nadobudla spoločnosť Hotel Flóra, a.s. 160 kusov akcií ISIN SK1110000421 a 61 kusov akcií ISIN 

SK1110000439, čo predstavuje 1,84 %  zo základného imania  spoločnosti  Hotel Flóra, a.s.

MS205059/01   

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

na Paulínskej ulici v Trnave.
Podrobnosti na www.stuba.sk

MS205077/01 

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 § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších 

predpisov oznamuje, že Polročná fi nančná správa o hospodárení za rok 2021 bude zverejnená 

na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 31.8.2021. Ide o regulované informácie.

MS205098/01 

P O Z V Á N K A

Predstavenstvo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.,
so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09  Bratislava (ďalej aj ako „SE, a.s.“)

na základe článku VII ods. 4 Stanov SE, a.s. týmto
zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie,

ktoré sa uskutoční
dňa 30. septembra 2021 o 13:30 hod.

v priestoroch sídla SE, a.s.
na ul. Mlynské nivy 47, 821 09  Bratislava

s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie
2.  Uznášaniaschopnosť a voľba orgánov mimoriadneho Valného zhromaždenia
3.  Cenová regulácia – návrh na zmenu cenových rozhodnutí ÚRSO o  cene 

za výrobu, distribúciu a dodávku tepla 
4. Rôzne
5. Záver

Materiál, ktorý bude prerokúvaný na mimoriadnom Valnom zhromaždení SE, a.s., 
bude zaslaný akcionárom SE, a.s. v súlade so Stanovami SE, a.s. 30 dní pred jeho 
konaním a akcionárom SE, a.s. bude taktiež k dispozícii v sídle SE, a.s.

V súlade s ust. § 180 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov je pre uplatnenie práva účasti akcionára SE, a.s. rozhodujúcim 
dňom 28. september 2021.

Žiadame akcionárov SE, a.s.,

a)  aby v  prípade, že sú majiteľmi akcií na doručiteľa, preukázali túto skutočnosť 
originálom výpisu z účtu majiteľa cenných papierov k rozhodujúcemu dňu a

b)  aby sa osoby oprávnené konať v  mene akcionárov SE, a.s. preukázali na 
mimoriadnom valnom zhromaždení (a) preukazom totožnosti (v  prípade 
cudzích štátnych príslušníkov cestovným pasom), (b) výpisom z  obchodného 
registra alebo obdobného registra existujúceho v zahraničí nie starším ako 10 
dní (v prípade výpisu v cudzom jazyku spolu s jeho úradne overeným prekladom) 
a v prípade, ak osoba nie je oprávnená konať v mene akcionára SE, a.s. v zmysle 
výpisu z obchodného registra (c) úradne osvedčeným plnomocenstvom, ktoré 
oprávňuje danú osobu konať v mene akcionára SE, a.s.

S pozdravom,

              Ing.  Branislav S T R Ý Č E K Ing. Lukáš M A R Š Á L E K
                 predseda predstavenstva člen predstavenstva

Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 829 

052, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2904/B

MS205108/01 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 5  zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady Železníc 
Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. Termín na prihlásenie sa do výberového 
konania je do 20.9.2021.
Bližšie informácie o predmetnom výberovom konaní sú uverejnené na internetovej stránke 
Ministerstva dopravy a výstavby SR (www.mindop.sk/media/tlacovespravy).

MS205123/01    

Najaktuálnejšie ekonomické spravodajstvo 
na slovenskom internete

I N Z E R C I A


