
Bratislava – Kryptomenová bur-
za Eterbase zaznamenala v máji 
2020, teda len deväť mesiacov po 
spustení, denný priemer obcho-
dovania takmer milión eur.  Pred-
behla tak aj bratislavskú Bu rzu 
cenných papierov. Jej ambíci e 
však siahali vyššie. Cieľom slo-

venského konceptu bolo preraziť 
vo svete a ponúkať unikátne bez-
pečnostné riešenia. Tie však ma-
la firma implementovať najskôr 
u seba. Vlani na jeseň sa totiž he-
kerom podarilo odcudziť jej 4,6 
milióna eur. Spoločnosť klientov 
po útoku ubezpečila, že na splne-
nie záväzkov má dostatok kapitá-
lu a že atak ju nezastaví.

Tento sľub bude však náročné 
dodržať. Rok po udalosti sa totiž 

spoločnosť poslala do bankrotu 
a bratislavský okresný súd teraz 
vyhlásil konkurz na jej majetok. 
Zástupcovia Eterbase sa k veci 
zatiaľ oficiálne nevyjadrili. „Plá-
nujeme tlačovú konferenciu za-
čiatkom budúceho týždňa,“ od-
kázal minulý piatok spoluzakla-
dateľ kryptoburzy Robert Auxt.

Keďže brífing sa zatiaľ nekonal, 
nie je zrejmé, akým spôsobom sa 
chce podnik vyrovnať so záväz-

kami voči klientom. Možné sce-
náre načrtli odborníci. „Ak ma-
jú zákazníci pohľadávky a dôjde 
k vyhláseniu konkurzu, bude to 
znamenať, že rovnako ako iní veri-
telia budú pohľadávky musieť pri-
hlásiť do konkurzného konania,“ 
ozrejmil Ondřej Majer, partner ad-
vokátskej kancelárie Havel & Part-
ners. Podľa neho je veľmi pravde-
podobné, že nároky ani zďaleka 
nebudú uspokojené v dostatoč-

nej výške. Išlo by však stále o lep-
ší prípad. Konanie totiž môže 
komplikovať aj fakt, že pohľadáv-
ka uplatňovaná v kryptomene je 
niekedy vnímaná ako nepeňažná. 
„V takom prípade zákon vyžaduje, 
aby bol k prihláške pripojený zna-
lecký posudok určujúci jej hodno-
tu, inak sa na ňu neprihliada,“ do-
dáva Majer.

Viac na strane 11, Burza...
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Bratislava – Kamióny v kolóne 
v pravom pruhu, zvyšok áut ide 
krokom v ľavom. Také rána zaží-
vajú vodiči v hlavnom meste na 
vnútornom obchvate takmer kaž-
dý deň. Je tu pretlak áut z okolia, 
ako aj z celého Slovenska. Vykú-
pením mal byť vonkajší okruh po 
diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7. 

Aj keď je od nedele z veľkej časti 
otvorený, uvoľnenie necítiť. Tran-
zit totiž naďalej chodí cez mesto. 
A spoplatnením nových úsekov 
pre tento druh dopravy by sa si-
tuácia tak či tak nezlepšila. Preto 
sa nateraz uvažuje o výnimkách 
z mýta pre nákladnú dopravu a, 
naopak, do budúcnosti o úhra-

dách na diaľnici D1. Takto by sa 
pôvodná štvorprúdovka uvoľnila 
pre osobné autá. Viceprezident 
združenia Česmad Pavol Pieš-
ťanský tvrdí, že snahe dostať do-
pravu von z metropoly rozumie. 
Pre absenciu križovatky D1 a D4 
to však podľa neho nebude mať 
efekt. „Vzhľadom na vyťaženosť 

vnútorného obchvatu hovoríme 
určite o viac ako 10 miliónoch eur 
pre štát k dobru. Dopravu to však 
v žiadnom prípade nevyrieši,“ 
zdôrazňuje Piešťanský tým, že sú 
tu ešte aj toky kamiónov do Vol-
kswagenu.  (TG)

Viac na strane 9, Vodiči...

Bratislava – „Slovensko zúfalo po-
trebuje stabilitu,“ povedala prezi-
dentka Zuzana Čaputová v závere 
včerajšej správy o stave republiky. 
Krajina je podľa nej nielen pod tla-
kom pandémie, ale čelí aj nevídane 
zmätočnej vnútornej situácii. „Celko-
vá politická debata klesla na úroveň, 
kde nikdy nebola. Práca s klam-
stvom, vulgarizmy, osobné útoky sa 
už stávajú štandardom,“ tvrdo napo-
menula ostatných verejných činite-
ľov. Poukázala aj na fakt, že proces 
očisty v štáte neprebieha tak, ako by 
mal. „Sme svedkami, ako dve strany 
v bezpečnostných zložkách, obrazne 
povedané, mieria na seba dostupný-
mi kompetenčnými zbraňami,“ skon-
štatovala.  (RED)

DOPRAVA AGRO

Čaputová: 
Naša krajina 
je zranená

Naša kryptoburza končí. 
Hekeri jej vzali milióny
PODNIKANIE
Slovenský trh 

s virtuálnymi menami 

Eterbase, ktorý vlani 

èelil 4,6-miliónovej 

�kode spôsobenej 

poèítaèovými pirátmi, 

sa poslal do konkurzu.

Katarína Runnová  ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk
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Kamióny dostanú na D4 a R7 výnimky 
z poplatkov. Priorita je odkloniť tranzit

Bratislava – Pôdohospodárska 
platobná agentúra sa pre kau-
zy či nedostatky v digitalizácii 
ocitla v podmienečnej akredi-
tácii. Komplikovaný proces má 
priamočiary následok: nevypisu-
je miliónové výzvy pre farmárov. 
Dotácie sú pritom kľúčové, aby 
mohli podnikatelia konkurovať 
zahraničiu. „V Česku bolo pod-

porených 200 traktorov aj kom-
bajny. U nás sa také nič nedialo,“ 
upozorňuje predseda družstva 
v Šenkviciach Karol Motyka. Mu-
sia čakať, kým platobka nezíska 
späť stálu akreditáciu. Až vtedy 
sa vyhlásia programy za 170 mi-
liónov eur.  (RAS)

Viac na strane 10, Farmári...

Platobka zlyhala a teraz 
sú farmári bez dotácií
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Farmári čakajú výzvy. 
Zahraničie nám uteká

Bratislava – Zvýšiť potravinovú 
sebestačnosť je prioritou každej 
vlády, avšak sľuby sa veľakrát 
míňajú účinku. Na Slovensko sa 
tak pravidelne dovážajú tisícky 
ton potravín. Naši poľnohospo-
dári nedokážu konkurovať za-
hraničiu. Dôvodom sú zastarané 
technológie, ktoré pramenia prá-
ve z nižšej podpory agropotravi-
nárstva v porovnaní s okolitými 
krajinami, a aj v sektore už dobre 
známy nedostatok zamestnancov. 
Navyše je Pôdohospodárska pla-
tobná agentúra v podmienečnej 
akreditácii, čo skomplikovalo 
situáciu. Výzvy na projekty boli 
totiž zastavené.

To aktuálne pocítili aj v Poľno-
hospodársko-podielnickom druž-

stve Prašice pri Topoľčanoch, kde 
zažiadali o dotáciu na nakladač 
do družstva. Keďže sú procesy 
v súčasnosti pozastavené, tak sú 
podporné peniaze zatiaľ v nedo-
hľadne. „Viem, že doplácame na 
minulosť, ale to nerieši budúc-
nosť ostatných firiem. Čiže, keď 
sme sa dali do nejakej výzvy, ma-
li sme predstavu, že to bude na-
plnené,“ konštatuje Marian Ci-
katricis, predseda predstavenstva 
družstva.

Uteká nám vlak

V menšom rozsahu pocítili zasta-
venie niektorých výziev aj v Poľ-
nohospodárskom družstve v Šen-
kviciach, kde chceli investovať do 
mechanického ničenia burín. Na 
reakciu však doteraz čakajú, av-
šak podľa predsedu Karola Moty-
ku to v zásade problémy pri ich 
činnosti nespôsobilo. Chystajú sa 
však stavať novú maštaľ. Zatiaľ 
teda búrajú staré, avšak každú 
chvíľu chcú začať s výstavbou, 
a tak potrebovali aj finančnú 
podporu od štátu. „Nezískať ju 
by nám veľmi prekážalo, keďže 
ide pre nás o veľkú investíciu,“ 
vyjadril sa Motyka.

Navyše tieto peniaze budú pod-
ľa neho chýbať v celom poľnohos-
podárstve, pretože práve okoli-
té krajiny s podporovaním agro-
potravinárstva neprestávajú. „Čo 

mám informáciu, tak v Českej re-
publike bolo podporených 200 
traktorov a neviem koľko kom-
bajnov. U nás sa také nič nedia-
lo. A potom v tom našom poľno-
hospodárstve chýbajú investície,“ 
upozorňuje Motyka. Inovácia je 
tak nevyhnutná, pričom podľa 
predsedu musia ľudí nahrádzať 
výkonmi strojov a tempo v sekto-
re by malo postupovať podobne, 
ako je to aj v ostatných krajinách.

Potvrdzuje to aj Slovenská poľ-
nohospodárska a potravinárska 
komora, podľa ktorej je veľká 
škoda, keď práve agropotravinári 
musia čakať na podpory, ktoré by 
im mohli pomôcť v rozvoji. „Sú 
tak znevýhodňovaní oproti za-
hraničným kolegom. Nemôžeme 
takto hazardovať s časom, ktorý 
je v konkurenčnom boji veľmi dô-
ležitý,“ pripomína Matej Korpáš 
z tlačového odboru komory. Pod-
ľa neho zahraniční poľnohospo-
dári tento čas využívajú v náš ne-
prospech.

Do roka a do dňa

Farmári pritom môžu poberať 
dotácie prostredníctvom štyroch 
typov výziev, či už štátne, pria-
me, trhové alebo projektové. „Ma-
li teda možnosť žiadať o priame 
podpory a trhové opatrenia. Za-
stavené sú iba výzvy na projekty, 
ktoré sú však mimoriadne dôleži-

té a potrebné pre sektor,“ dodáva 
Korpáš. Čiže počas roka mohli za-
žiadať o podporu na zelenú naftu 
alebo na kadávery.

Podozrenia z rozsiahleho zne-
užívania európskych peňazí za 
minulých vedení agrorezortu 
viedli až k pozastaveniu akredi-
tácie platobnej agentúry minis-
terstvom pôdohospodárstva 14. 
októbra 2020. „Navyše nám Eu-
rópska komisia pre odhalené po-
dozrenia kráti poskytované dotá-
cie o jednu štvrtinu a tieto penia-
ze musia doplácať všetci občania 
Slovenska zo štátneho rozpočtu,“ 
tvrdí odbor komunikácie spomí-
naného ministerstva. Celá situá-
cia sa však môže zmeniť už po 
15. októbri. Dovtedy musí totiž 
agentúra splniť 72 opatrení, aby 
jej opätovne mohla byť udelená 
akreditácia. Ak sa teda tento sce-
nár naplní, budú podľa agrorezor-
tu bezodkladne vypísané výzvy 
až vo výške 170 miliónov eur.

K 15. septembru mala platob-
ná agentúra splnených 56 opatre-
ní, pričom pre HN potvrdila, že 
predpokladá aj naplnenie zvyš-
ných 16 bodov, čo by znamena-
lo, že akreditáciu dostanú. Bez-
prostredne po jej obnovení plá-
nujú vyhlásiť nové výzvy, medzi 
ktorými budú aj tie, ktoré sa tý-
kajú nákupu poľnohospodárskej 
techniky a stavieb.

AGRO
Po¾nohospodári 

veria v dobré správy 

Rastislav Tinák  ©hn

rastislav.tinak@mafraslovakia.sk

Výrobcovi 
stavebníc 
stúpol predaj, 
tržby aj zisk

HOSPODÁRSTVO

Bratislava – Národná banka Slo-
venska zhoršila svoj odhad oproti 
predošlej prognóze o jeden percen-
tuálny bod. Ekonomika tento rok 
podľa centrálnej banky porastie 
o 3,5 percenta. V lete pritom avi-
zovala rast o 4,5 percenta. NBS, 
naopak, zlepšila odhad na ďalšie 
roky. V roku 2022 už predpokladá 
vzostup o 6,3 percenta a v roku 
2023 o 4,5 percenta. Predpoklad 
dosiahnutia predkrízovej úrovne 
hospodárstva sa však posúva až 
na začiatok roku 2022.

Národná banka vidí v najbližších 
kvartáloch najmä dva trendy, ktoré 
môžu mať negatívny vplyv na eko-
nomický vývoj Slovenska. Sú nimi 
tretia vlna pandémie a s tým súvi-
siaca nízka miera zaočkovanosti či 
nedostatok komponentov. Pri koro-
nakríze očakáva, že sa na hospo-
dárstve prejaví v menšej miere ako 
predošlé dve vlny, lebo opatrenia 
by mali byť len lokálneho charak-
teru. „Neochota byť do istej mie-

ry zaočkovanými nás bude niečo 
stáť,“ povedal guvernér Peter Kaži-
mír. Porovnal, že napríklad oproti 
Dánsku nás nízka ochota dať sa za-
očkovať môže stáť výpadok miliar-
dy eur na spotrebe.

Oživenie očakáva NBS na jar, 
keď sa domácnosti rýchlo vrá-
tia k štandardným výdavkom a vý-
padok spotreby dobehnú. Problém 
vidí Kažimír najmä v nedostatku 
komponentov. Tento výpadok mô-
že trvať do polovice budúceho ro-
ka, čo by ukrojilo z rastu ekonomi-
ky 1,1 percenta.  (TASR)

Centrálna banka ubrala 

z odhadu nášho rastu

AUTOMOTIVE

Praha – Nedostatok nových áut 
sa prejavil v rastúcom záujme 
o prenájom vozidiel. Za posled-
ný polrok sa zvýšil zhruba o 30 
percent. Približne 25 percent 
nových záujemcov o prenájom 
auta tvoria ľudia, ktorí si vozidlo 
chceli kúpiť, ale pre obmedzenú 
ponuku a dlhé čakacie lehoty 
nemôžu. Vyplýva to z údajov 
služby DriveTM.

Rozhodujúcim parametrom 
pre klientov v poslednom ob-
dobí je hlavne čas dodania vo-
zidla. Pri niektorých obľúbených 
modeloch sa zvýšil pre nedosta-
tok čipov či problémy v logisti-
ke aj na jeden rok. Niektoré pre-
dajne prestali objednávky úpl-
ne prijímať. „Kríza sa podpisuje 
aj na autách z najvyššej kategó-
rie. Pred mesiacom sme poskyt-
li na flexibilný prenájom desať 
áut Audi Q8, čo sú prakticky 
najdrahšie v ponuke. Do týž dňa 
boli všetky preč,“ dodal riaditeľ 

DriveTM Adam Szabó. Darí sa 
tiež službám zdieľania áut, ta-
kzvanému carsharingu.

Najčastejším motívom pre je-
ho používateľov sú však stá-
le financie, keď nemusia platiť 
za kúpu auta a jeho prevádzko-
vé náklady. Medzi výhody patrí 
aj ľahšie parkovanie kdekoľvek 
vrátane modrých zón a centra. 
„Čoraz viac ľudí si uvedomuje 
a dokáže si spočítať, že ak najaz-
dia ročne menej ako 10-tisíc ki-
lometrov, rozhodne sa im neo-
platí kupovať si vlastné auto. To 
platí pre mladších používateľov, 
ale tiež pre rodiny, ktoré takto 
riešia potrebu druhého vozidla,“ 
uviedol riaditeľ českého zastú-
penia Anytime carsharing Mi-
lan Beutl.

Nedostatok nových áut zvýšil 
aj záujem o jazdenky. Sieti AAA 
Auto stúpol v júli a auguste pre-
daj medziročne o 23 percent na 
17 250 vozidiel. (ČTK)

Nedostatok áut zvýšil 

záujem o prenájmy

3,5
-PERCENTNÝ

rast zaznamená tento rok 
Slovensko podľa Národnej 

banky.

Kodaň – Dánskej spoločnosti Lego 
v prvom polroku stúpol predaj o 36  
a tržby o 46 percent. Čistý zisk sa za-
se zvýšil o 140 percent takmer na 
850 miliónov eur. Tieto pozitívne čísla 
dosiahla napriek veľkým investíciám 
do dlhodobých projektov a zvýšeným 
nákladom na dopravu a suroviny. 
Podľa šéfa firmy Nielsa B. Christian-
sena ťažili aj z toho, že v porovnaní 
s rovnakým obdobím vlaňajška platilo 
menej obmedzení v súvislosti s pan-
démiou. Firemné továrne išli nepretr-
žite a opäť sa otvorila väčšina podni-
kových predajní. Christiansenovci sú 
najbohatšou rodinou v Dánsku a Lego 
je podľa výšky tržieb najväčším výrob-
com hračiek na svete.  (ČTK)

 SNÍMKA: REUTERS

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 29. októbra 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. Schválenie audítora spoločnosti SE, a.s.
4. Schválenie audítora organizačnej zložky spoločnosti SE, a.s. v 

Poľskej republike
5. Rôzne
6. Záver

Materiály, ktoré budú prerokúvané na mimoriadnom Valnom zhromaždení SE, a.s., 
budú zaslané akcionárom SE, a.s. v súlade so Stanovami SE, a.s. 30 dní pred jeho 
konaním a akcionárom SE, a.s. budú 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 26. október 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

MS205342/01

MS205447/01

Najaktuálnejšie 

ekonomické 

spravodajstvo 

na slovenskom internete

 MS205381/01

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 polročná správa emitenta za rok 2021 je 

zverejnená na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk.

MS205432/01   

I N Z E R C I A

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,60 -0,43 -0,59 -0,42 -0,60 -0,45 -0,56 -0,42 -0,56 -0,41 -0,54 -0,36

 0,03 0,15 0,05 0,25 0,07 0,27 0,10 0,30 0,13 0,33 0,16 0,36

 0,02 0,17 -0,01 0,19 0,03 0,23 0,16 0,34 0,30 0,50 0,40 0,60

 -0,31 0,01 -0,27 0,23 -0,21 -0,01 -0,14 0,01 -0,17 0,33 -0,10 0,10

 -0,76 -0,38 -0,78 -0,63 -0,84 -0,64 -0,78 -0,58 -0,79 -0,59 -0,70 -0,55

 -0,15 0,00 -0,19 -0,04 -0,17 -0,02 -0,16 -0,01 -0,17 -0,02 -0,17 -0,02

Eurodepozity   28. 9. 2021  Hodnoty k 17:45 CET

 splatnosť 5 rokov  splatnosť 10 rokov
 kupón splatnosť kurz výnos kupón splatnosť kurz výnos

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

 0 9.10.2026 102,810 -0,550 0 15.8.2031 101,837 -0,184

 0,5 25.5.2026 104,347 -0,424 0 25.11.2031 98,316 0,167

 1,75 15.11.2025 108,945 -0,396 0 15.11.2031 98,870 0,112

 1 22.6.2026 106,774 -0,416 0 22.10.2031 98,589 0,141

 0,5 15.7.2026 104,926 -0,513 0 15.7.2031 100,627 -0,064

 0 9.10.2026 102,81 -0,55 0 15.8.2031 101,837 -0,184

 0,375 22.10.2026 98,637 0,649 0,25 31.7.2031 92,784 1,023

 0 31.1.2026 101,245 -0,285 0,5 31.10.2031 100,416 0,458

 0 1.4.2026 99,577 0,094 0,6 1.8.2031 97,482 0,8695

 1 26.6.2026 95,5 2,005 1,2 13.3.2031 92,58 2,072

 0,5 15.4.2026 104,565 -0,492 0,75 15.4.2031 107,421 -0,027

Vládne dlhopisy 28. 9. 2021  

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD     
TIBOR JPY

 0,051 0,0615 0,08725 0,15125 – 0,33813

 -0,561 – -0,542 -0,517 – -0,486

 0,0704 0,1074 0,1318 0,1550 – 0,2360

 -0,07033 -0,0395 -0,06883 -0,04567 – 0,06533

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  28. 9. 2021  


