
Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia 

 

Predstavenstvo  ZTS INMART  a.s., T.G.Masaryka 1, 940 48  Nové Zámky, zvoláva  

 

mimoriadne valné zhromaždenie  

 

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 19.júna 2019 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti. 

 

Program: 

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov  a voľba orgánov valného 

zhromaždenia. 

2. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti . 

3. Rôzne. 

4. Záver.  

 

 

Prezentácia  sa začína  o 10,45 hod. v mieste konania valného  zhromaždenia . 

Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práva účasti  na mimoriadnom valnom zhromaždení je 

deň 14.jún  2019  . 

Akcionár sa pri prezentácii preukáže preukazom totožnosti, resp. výpisom z obchodného 

registra nie starším, ako tri mesiace a splnomocnenec úradne overeným splnomocnením.  

Náležitosti oznámenia, poučenia, podklady, dokumenty a návrhy pre rokovanie valného 

zhromaždenia podľa § 184a, §202 bod 2,  zákona 513/1991 Zb. a tiež regulované informácie 

podľa zákona 429/2002 Z.z. sú zverejnené  na internetovej stránke www.ztsinmart.sk   a na 

úradnej tabuli v sídle spoločnosti.  

Akcionári majú tiež práva vyplývajúce z § 192  zákona 513/1991 Zb.  
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Poučenia akcionárov podľa § 184 a, ods. l Obchodného zákonníka, podklady, dokumenty 

a návrhy k rokovaniu  mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti ZTS INMART  a.s.  

 dňa 19.6.2019.  

 

 

     Každý akcionár vedený v zozname akcionárov spoločnosti v CDCP SR k rozhodujúcemu 

dňu má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom 

informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti, alebo záležitostí osôb ovládaných 

spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom  rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na 

ňom návrhy. 

     Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške 

základného imania. 

     Akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 

5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požadovať o zvolanie 

mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhnutých záležitostí, alebo doručiť  

žiadosť o doplnenie programu valného zhromaždenia. Žiadosť musí byť odôvodnená alebo 

k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie 

programu už zvolaného valného zhromaždenie musí byť  doručená najneskôr 20 dní pred 

konaním valného zhromaždenia. 

     Akcionár sa môže na valnom zhromaždení zúčastniť v zastúpení na základe písomného 

splnomocnenia. V prípade, že akcionár splnomocní k účasti na valnom zhromaždení člena 

dozornej rady spoločnosti, musia byť súčasťou splnomocnenia aj konkrétne pokyny na 

hlasovanie  o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia.  

     Vzor tlačiva splnomocnenia k zastupovaniu na valnom zhromaždení a oznámenia 

o vymenovaní splnomocnenca, je v prílohe poučenia. 

     Akciová spoločnosť emitovala celkom  11 458 akcií , ISIN:CS0009014857, každú 

v menovitej hodnote 33,19 € 

Pri hlasovaní na valnom zhromaždení akcionár disponuje hlasom vyjadreným menovitou 

hodnotou jeho akcií .  

 

Prílohy: 

1. Vzor splnomocnenia akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 

2. Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 

3. Mená osôb navrhovaných na zvolenie do  orgánov spoločnosti  

4. Návrhy znenia uznesení k jednotlivým bodom programu 
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„ VZOR“ 

 

                                                                                                                               Príloha č. l 

 

 

Splnomocnenie akcionára k účasti na valnom zhromaždení v zastúpení 

 

Akcionár – Splnomocniteľ 

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 

Bydlisko / sídlo:                                       

Dátum narodenia / IČO: 

Zapísaný v / len pri právnických osobách: 

Konajúci prostredníctvom: 

(ďalej len „Splnomocniteľ“) 

 

Zastúpenie – Splnomocnenec 

Titul, meno, priezvisko/ obchodné meno: 

Bydlisko / sídlo:                                       

Dátum narodenia / IČO: 

Zapísaný v / len pri právnických osobách: 

Konajúci prostredníctvom: 

(ďalej len „Splnomocnenec“) 

 

     Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. 

Občianskeho zákonníka vykonával v mene a na účet Splnomocniteľa všetky práva 

Splnomocniteľa ako akcionára spoločnosti ZTS INMART   a.s., T.G.Masaryka  1 , 940 48 

Nové Zámky, IČO 31 562 361 , zapísanej v Obchodnom registri venom Okresným súdom 

v Nitre , odd.: Sa, vložka č. 10428/N, ďalej len „spoločnosť“ na mimoriadnom valnom 

zhromaždení, ktoré je zvolané na deň 19.6.2019 o 11,00 hodine, do sídla spoločnosti ZTS 

INMART  a.s. , T.G.Masaryka 1, Nové Zámky . 

     Splnomocnenec je oprávnený na valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré 

právny poriadok SR priznáva akcionárovi spoločnosti, najmä hlasovať, podávať návrhy, 

požadovať informácie. 

     Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania zvolaného valného zhromaždenia. 

 

V dňa 

                             

                                                                                                  ................................... 

                                                                             Splnomocniteľ (úradne overený podpis) 

 

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam. 

 

                                                                                                    ................................... 

                                                                              Splnomocnenec , podpis 
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                                                                                                              Príloha č. 2 

 

Oznámenie o vymenovaní splnomocnenca 

 

     V zmysle § 184a ods. 2, písm. f Obchodného zákonníka spoločnosť prijíma oznámenie 

o vymenovaní splnomocnenca, resp. o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní 

splnomocnenca k účasti na valnom zhromaždení na emailovej adrese: ztsinmart@ztsinmart.sk 

, najneskôr do 15.00 hodiny   dňa pred konaním valného zhromaždenia. 

 

     Splnomocnenec odovzdá plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára – 

splnomocniteľa pri prezentácii, rovnako aj oznámenie o zmene udeleného splnomocnenia, 

resp. odvolanie splnomocnenca, ak sa akcionár zúčastní valného zhromaždenia osobne. 
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    Príloha č. 5 

 

 

Mená osôb navrhovaných na zvolenie do predstavenstva   spoločnosti ZTS INMART  a.s. 

Nové Zámky  

 

 

       

Predstavenstvo spoločnosti  : František Zvrškovec  

 

 

Dozorná rada spoločnosti :  
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                                                         Príloha č. 7 

                                                      Návrhy znenia uznesení 

k jednotlivým bodom programu  valného zhromaždenia 

 

K bodu 1: Otvorenie, výsledky  prezentácie prítomných akcionárov a voľba orgánov 

                 valného zhromaždenia 

 

Uznesenie:  

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie výsledky prezentácie: 

Na valnom zhromaždení je prítomných          akcionárov , ktorí disponujú celkom 

hlasmi, čo predstavuje            % na počte hlasov pripadajúcich na základné imanie 

spoločnosti. 

Valné zhromaždenie schválilo zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia: 

Predseda:   František Zvrškovec 

Zapisovateľ:   Mgr.Alexandra Suchoňová    

Overovatelia zápisnice: Mgr.Martina Šolcová      

Skrutátor:   Anna Poláková 

      

K bodu 4: Voľba   orgánov spoločnosti  

 

Uznesenie: 

A. Valné zhromaždenie odvolalo z funkcie: 

- člena predstavenstva   : František Zvrškovec          

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 19.06.2019 

 

B. Valné zhromaždenie schválilo do  funkcie: 

- člena predstavenstva      : František Zvrškovec          

  dňom konania valného zhromaždenia, t.j. 19.06.2019 



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

Cena
cena 1,19 EUR / 
predplatné 0,876 EUR

REALITY

Pri novej autobusovej stanici vyrastie 
jeden z najväčších parkov v Bratislave
Bratislava – Rozlohu bude mať 
viac ako 30-tisíc štvorcových 
metrov, bude teda veľký ako šesť 
futbalových ihrísk. Takýto veľký 
verejný park vznikne neďaleko 
rozostavanej autobusovej stanice 
v centre Bratislavy v okolí projektu 
Sky Park by Zaha Hadid. Veľkos-
ťou bude porovnateľný s takými 

parkmi, ako sú Medická záhrada 
alebo park pri Prezidentskom pa-
láci. „V okolí veží tak vznikne mo-
derná oddychová zóna s parkovou 
výsadbou a množstvom funkč-
ných verejných priestranstiev,“ 
povedal Dušan Ševela z Penta 
Real Estate. Zaujímavosťou parku 
je, že nepôjde o súvislú rovnú plo-

chu, ale terén bude zvlnený. „Ak si 
chce investor zabezpečiť, aby bol 
projekt zaujímavý aj o pár rokov, 
je táto investícia dôležitá. Ale ne-
treba to preháňať,“ myslí si Ale-
xander Krajňak zo spoločnosti 
RE/MAX. (VP)

Viac na strane 11, Penta...

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Európa je bez cibule. Za 
rok zdražela dvojnásobne

Bratislava – Vlani udreli v Európe 
extrémne suchá, no platíme za ne 
aj dnes. Tak je to aspoň v prípa-
de cibule. „Naše zásoby cibule, 
ale ani mnohých ďalších druhov 
zeleniny už v skladoch nenájde-
me,“ potvrdzuje Matej Korpáš zo 
Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory stav na 
Slovensku. No rovnako je to aj 

v Poľsku, Nemecku či Rakúsku 
– teda v krajinách, ktoré sú naj-
väčšími producentmi cibule v Eu-
rópe. Jej nedostatok preto ženie 
ceny prudko nahor. Dnes sa kilo 
cibule na slovenských pultoch ob-
chodov predáva za 1,2 eura, čo je  
dvakrát toľko ako vlani. (KR)

Viac na strane 9, Európa... 

Účet za voľby: starostovia 
nečakane vyrobili sekeru

Bratislava – Február 2018: Do no-
vembrových komunálnych volieb 
zostáva približne trištvrte roka. 
Vtedajší primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal ohlasuje, že hlavné 
mesto opraví až sto kilometrov 
ciest – ide tak o najväčšie rekon-

štrukcie infraštruktúry v histórii 
Bratislavy. 

Predvolebné míňanie
Podobne sa v menšom či väčšom 
rozsahu správali pred komunál-
nymi voľbami mestá a obce na 
celom Slovensku. Aj kvôli tomu sa 
výdavky samospráv na investície 
medziročne zdvihli o 44 percent. 
Výkonný riaditeľ Rady pre rozpoč-

tovú zodpovednosť Viktor Novy-
sedlák vysvetlil, že tento nárast 
sa dal predpokladať „vzhľadom 
na zrýchlené čerpanie eurofondov, 
ako aj v nadväznosti na konanie 
komunálnych volieb“. 

Aj keď Bratislava napokon 
ukončila vlaňajšok v prebytku, 
celkovo mestá vyrobili 20-milió-
nový mínus. Zákon o rozpočte na 
rok 2018 však niečo takéto nebral 

do úvahy a dokonca predpokla-
dal, že obce skončia so 170-milió-
novým prebytkom. 

Dlhy znižovali
Aj preto Rada pre rozpočtovú zod-
povednosť v najnovšom hodnote-
ní vlaňajšieho rozpočtu označila 
hospodárenie obcí za jeden z naj-
negatívnejších vplyvov. Analytik 
inštitútu INEKO Matej Tunega 

však upozorňuje, že obciam ťažko 
niečo vyčítať, keďže v posledných 
rokoch sa vo veľkej miere podie-
ľali na znižovaní verejného dlhu. 
„Približne pred piatimi rokmi bolo 
ich zadlženie  40 percent a teraz je 
okolo 20 percent. Keď si to porov-
náte so štátnym dlhom, ten klesol 
len o pár percentuálnych bodov.“

Viac na strane 3, Kampaň...

VEREJNÉ FINANCIE
Obce vlani hospodárili 

o stovky miliónov eur 

horšie, ako očakával 

rozpočet, štát nepočítal 

s komunálnymi  

voľbami.
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štvorcových metrov – takú 
rozlohu bude mať celý park.

Kristína Votrubová ©hn

kristina.votrubova@mafraslovakia.sk

Pošta už 
tlačí známky 
s Čaputovou
Bratislava – Slovenská pošta 
v stredu začala tlač poštovej známky 
s prvou prezidentkou Slovenska 
Zuzanou Čaputovou. Poštových zná-
mok vyjde v deň inaugurácie novoz-
volenej hlavy štátu v náklade milión 
kusov. Autorom výtvarného návrhu 
poštovej známky je akademický ma-
liar Vladislav Rostoka a autorom 
portrétu novozvolenej slovenskej 
prezidentky fotograf Peter Konečný. 
Slovenská pošta tiež informovala, že 
známky sa budú tlačiť v Prahe, na 
rovnakom mieste, kde sa tlačili aj 
známky s Andrejom Kiskom. Na Slo-
vensko budú doručené koncom má-
ja. Nová známka s prezidentkou sa 
bude dať kúpiť od 15. júna, teda 
odo dňa, keď Čaputová oficiálne na-
stúpi do úradu.  (LUC)  

Nové zistenia historikov

ADOLF HITLER
HN 
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HN16671

PREDAJ PRIEMYSELNÉHO AREÁLU 

V MICHALOVCIACH – PONUKOVÉ KONANIE

Správca konkurznej podstaty ponúka v rámci speňažovania majetku v kon-
kurze úpadcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, 
na predaj Priemyselný areál, ul. Priemyselná 2, Michalovce (nehnuteľnosti 
na LV č. 5412 a 6812, .k.ú. Michalovce). Podmienky ponukového konania sú 
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 87/2019 zo dňa 7.5.2019, sekcia: Kon-
kurzy a reštrukturalizácie, číslo podania: K 037964. Minimálna kúpna cena 
pre ponukové konanie nie je vopred stanovená. Lehota na predkladanie 
ponúk plynie do 27.5.2019. Žiadosť o zaslanie podmienok ponukového ko-
nania a poskytnutie podrobnejších informácii k speňažovanému majetku 
je potrebné zaslať správcovi emailom na:  konres@konres.sk 

HN16653

HN16300

Najaktuálnejšie 

ekonomické 

spravodajstvo 

na slovenskom 

internete

I N Z E R C I A

FINANCIE 

Sporenie na bývanie 

sa opäť dostáva do 

kurzu. Prvá stavebná 

sporiteľňa eviduje v 

prvom kvartáli 

11-percentný nárast 

nových zmlúv. 

Bratislava – Slováci opäť objavujú 
chuť na sporenie. Trh ožíva vďaka 
sprísňovaniu kritérií na poskytova-
nie úverov v podaní Národnej ban-
ky Slovenska. Ak chcú totiž ľudia 
po novom kúpiť byt či dom, potre-
bujú úspory, pretože im banky celú 
sumu neposkytnú. Okrem šetrenia 
na termínovaných vkladoch v ban-
kách sa tak do popredia opätovne 
dostáva aj stavebné sporenie. „Ho-
ci od začiatku tohto roka nastali 
v stavebnom sporení legislatívne 
zmeny, ľudia prejavili začiatkom 
roka o nové zmluvy vyšší záujem,“ 
uvádza Imrich Béreš, predseda 
Predstavenstva Prvej stavebnej spo-
riteľne. Dodáva, že za prvý kvartál 
tohto roka Prvá stavebná sporiteľňa 
uzatvorila medziročne o 11 percent 
kontraktov viac.

Stavebné sporenie v kurze
Podľa odborníkov je pri stavebných 
sporeniach stále veľkým lákadlom 
štátna prémia, ktorá sa na rok 2019 
zvýšila zo 66 eur na 70 eur. V roku 

2019 bude dolný limit na výpočet 
maximálnej štátnej prémie 2,5 
percenta, optimálny vklad sa tak 
zvýši na 2 800 eur. Najvýraznejšou 
zmenou však je, že sa zadefinoval 
takzvaný maximálny zárobok. To 
znamená, že ak sporiteľ zarába 
viac ako 1 300 eur mesačne v hru-
bom, nebude mať nárok na štátnu 
prémiu. Získa ju však len ten, kto 
nezarobí viac ako 1,3-násobok prie-
mernej mesačnej mzdy na Sloven-
sku. Vzťahuje sa to na poskytnutie 
štátnej prémie za rok 2019, a to aj 
na „staré“ zmluvy uzavreté pred 
1. januárom 2019.

Apetít Slovákov míňať zarobe-
né peniaze však neustále prevyšu-
je ich ochotu sporiť. A aj napriek to-
mu, že sa tento trh začína postup-
ne prebúdzať, od októbra minulého 
roka sú naše vklady v bankách niž-
šie ako pôžičky. Slováci sa tak sta-
li jedným z najzadlženejších náro-
dov v Európskej únii. Z prieskumu 
spoločnosti Go4insight pre Prvú 
stavebnú sporiteľňu vyplýva, že až 
42 percent Slovákov dokonca ne-
sporí vôbec. Na druhej strane tí, 
ktorí časť svojho príjmu odklada-
jú, svoj finančný vankúš pomalým 
tempom reálne zvyšujú. „Kým v ro-
ku 2010 to bolo 880 ušetrených eur, 
vlani to bolo už 1 400 eur,“ hovo-
rí Rastislav Kočan, managing part-
ner spoločnosti Go4insight. V ja-
nuári tohto roka dokonca medzi-
ročný rast vkladov dosiahol sedem 
percent, čo je najviac za posledný 
rok a pol. 

Štát zanedbáva osvetu
Výborná kondícia slovenskej eko-
nomiky a Európska centrálna 

banka držiaca základné úrokové 
sadzby na nule. To sú dôvody, 
prečo sú úvery pre Slovákov také 
dostupné. Namiesto vkladov teda 
chodia ľudia do finančných domov 
po úvery. „Druhou stranou mince 
slabých úspor je fakt, že nízke až 
nezaujímavé úrokové sadzby na 
vkladových produktoch ľudí dosta-
točne nemotivujú k tomu, aby si 
sporili,“ poznamenáva finančný 
sprostredkovateľ z portálu Financie 
v pohode Marcel Onufer. A zaostá-
va tiež informovanosť verejnosti. 
„Štát by mal robiť predovšetkým 
osvetu. Vysvetľovať ľuďom dôvody, 
prečo by si mali sporiť napríklad na 
dôchodok, a ozrejmovať im najmä 
možnosti, ktoré im ponúka trh,“ 
myslí si finančný sprostredkovateľ. 

Štát má aj iné nástroje, ako pri-
mať Slovákov k šetreniu. Od zvy-
šovania štátnej prémie na staveb-
ných sporeniach cez znižovanie 
daní z úrokov na sporeniach až po 
podieľanie sa na šetrení obyvateľov.

Juraj Pivarči ©hn

juraj.pivarci@mafraslovakia.sk

Pri stavebných sporeniach je podľa odborníkov stále veľkým lákadlom štátna prémia.   SNÍMKA: DREAMSTIME

V SKRATKE

USA zakázali 
predávať Huawei 
technológiu
Washington – Administratíva USA 
zakázala firmám v krajine predá-
vať čínskej spoločnosti Huawei 
kľúčovú technológiu bez špeciál-
neho povolenia. Týmto krokom 
zároveň účinne „zatarasila“ čín-
skemu telekomunikačnému gigan-
tu prístup na americký trh a za-
bránila dodávkam jeho zariadení 
pre americké mobilné siete. Dôvo-
dom je národná bezpečnosť. Pre-
zident Donald Trump tak zinten-

zívnil svoj boj proti Huawei a pri-
dal ho na čierny zoznam 
spo loč ností, ktorým americké fir-
my nemôžu predávať technológie. 
A to v čase, keď obchodný spor 
medzi USA a Čínou eskaluje. Prí-
kaz podpísaný prezidentom zaka-
zuje predaj technológií alebo pou-
žívanie zariadení od čínskej spo-
ločnosti, pretože predstavujú 
„neprijateľné riziko pre národnú 
bezpečnosť Spojených štátov ale-
bo bezpečnosť osôb v Spojených 
štátoch“.  (TASR)

ČSOB so ziskom 
15,3 milióna eur
Bratislava – ČSOB zaznamenala v 
prvom štvrťroku tohto roka pokles 
čistého zisku, keď sa znížil 
z minuloročných 21,2 milióna eur 
na 15,3 milióna eur. Vyplýva to z 
neauditovaných výsledkov banky. 

Čistý zisk celej ČSOB za prvý 
kvartál tohto roka vrátane neaudi-
tovaného výsledku sesterskej spo-
ločnosti ČSOB Poisťovne sa medzi-
ročne znížil z 23,5 milióna eur na 
18,1 milióna eur. „Pod medziročný 
vývoj hospodárenia sa v prvom 
štvrťroku podpísali významné in-
vestície do zlepšenia kvality slu-
žieb pre zákazníkov a s tým spoje-
ných technológií. Zisk tiež ovplyv-
nili medziročne vyššie náklady 
spojené s bankovým odvodom 
a príspevkom do jednotného rezo-
lučného fondu,“ uviedol generálny 
riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.
  (TASR)

Drahšie úvery 
nakopli stavebné 
sporenie

Miera úspor v EÚ 

Pozícia Krajina Miera úspor 

   (v %)

 1. Švajčiarsko 22,9
 2. Luxembursko 22,0
 3.  Švédsko 17,6
 4.  Nemecko 17,3
 5.  Holandsko 15,4
 10. Maďarsko 12,1
 18. Česko 9,5
 19.  Slovensko 8,2
 20.  Fínsko 5,7
 24. Veľká Británia 4,5
 25.  Poľsko 4,4
 Zdroj: Eurostat

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 91  16. 5. 2019

USA USD 1,1203 
Japonsko JPY 122,81 
Bulharsko BGN 1,9558 
Česká republika CZK 25,696 
Dánsko DKK 7,4678 
V. Británia GBP 0,87463 
Maďarsko HUF 324,28 
Poľsko PLN 4,2962 
Rumunsko RON 4,7620 
Švédsko SEK 10,7590 
Švajčiarsko CHF 1,1306 
Island ISK 137,00 
Nórsko NOK 9,7513 
Chorvátsko HRK 7,4245 
Rusko RUB 72,2886 
Turecko TRY 6,7483 
Austrália AUD 1,6213 
Brazília BRL 4,4784 
Kanada CAD 1,5039 
Čína CNY 7,7067 
Hongkong HKD 8,7934 
Indonézia IDR 16 188,34 
Izrael ILS 3,9970 
India INR 78,4690 
Južná Kórea KRW 1 332,17 
Mexiko MXN 21,3161 
Malajzia MYR 4,6655 
Nový Zéland NZD 1,7063 
Filipíny PHP 58,797 
Singapur SGD 1,5340 
Thajsko THB 35,396 
JAR ZAR 15,8555 

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

 0,73125 0,771 0,80638 0,90525 – 1,04488
 -0,366 0,000 -0,311 -0,235 0,000 -0,125
 2,3491 2,4958 2,5251 2,5509 – 2,6325
 -0,099 -0,086 -0,07567 0,00083 – 0,09

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  16. 5. 2019

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

 -0,47 -0,38 -0,45 -0,35 -0,40 -0,31 -0,33 -0,22 -0,28 -0,17 -0,21 -0,11
 2,42 2,52 2,41 2,61 2,43 2,63 2,47 2,67 2,51 2,71 2,54 2,74
 0,70 0,79 0,70 0,79 0,84 0,89 0,90 0,99 1,03 1,09 1,10 1,19
 -0,65 -0,15 -0,28 -0,08 -0,19 0,01 -0,10 0,10 -0,01 0,19 0,07 0,27
 -0,95 -0,75 -0,85 -0,65 -0,79 -0,64 -0,70 -0,50 -0,75 -0,45 -0,61 -0,40
 -0,15 0,00 -0,29 -0,09 -0,31 -0,11 -0,25 -0,05 -0,23 -0,03 -0,23 0,06

Eurodepozity   16. 5. 2019 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 5.4.2024 102,467 -0,498 0,25 15.2.2029 103,315 -0,089

 0 25.3.2024 101,399 -0,286 0,5 25.5.2029 101,964 0,3006

 1,5 15.11.2023 109,091 -0,498 0,5 15.11.2029 105,175 0,006

 0,2 22.10.2023 102,284 -0,312 0,9 22.6.2029 104,920 0,401

 0 15.1.2024 101,897 -0,403 0,25 15.7.2029 101,413 0,11

 0 5.4.2024 102,467 -0,498 0,25 15.2.2029 103,315 -0,089

 1 22.4.2024 100,897 0,814 1,625 22.10.2028 105,013 1,065

 0,35 30.7.2023 101,765 -0,07 1,45 30.4.2029 105,115 0,91

 1,85 15.5.2024 100,166 1,823 3 1.8.2029 102,874 2,694

 0,45 25.10.2023 94,89 1,655 2,5 25.8.2028 105,86 1,807

 2 15.4.2024 111,577 -0,337 0,5 15.9.2029 102,557 0,249

Vládne dlhopisy 16. 5. 2019
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HN16670

HN16666

HN16664

HN16669

HN16663

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

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 13. 5. 2019

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,047386 366 922 828,51

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,044678 59 073 525,34

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,057671 31 325 628,66

• 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

HN16503

I N Z E R C I A

Penta chystá park 
za 4,5 milióna eur

Bratislava – V bratislavskom Sky 
Parku by Zaha Hadid už stoja prvé 
tri rezidenčné veže v plnej výške 
hrubej stavby. Napriek tomu, že 
v okolí novostavieb je momentál-
ne samé blato a žiadny strom, už 
v lete budúceho roka má byť na 
tomto mieste nový mestský park. 
Zaviazal sa k tomu developer Pen-
ta Real Estate, a že to myslí vážne, 
naznačuje zapojenie prestížnych 
ateliérov Zahy Hadid, londýnske-
ho štúdia Townshend aj sveto-
vo uznávaného urbanistu Igora 
Marka z Marko&Placemakers. 
Generálnym projektantom je slo-
venská spoločnosť GFI.

Ihrisko aj výbeh pre psy
Rozlohou viac ako 30-tisíc štvor-
cových metrov je veľkostne po-
rovnateľný s Medickou záhradou 
alebo parkom Prezidentského 
paláca. Celkové náklady na vý-
stavbu parku sa šplhajú k 4,5 mi-
lióna eur. To znamená, že cena 

za štvorcový meter sa pohybuje 
na úrovni 150 eur. „V európskom 
meradle to nie je výnimočné, ale 
na slovenské pomery je to v po-
hode. Na tú lokalitu by to mohlo 
byť viac,” hovorí krajinný archi-
tekt Peter Pasečný zo štúdia 2ka 
landscape architects a dodáva: 
„V našej profesii je to tak, že náš 
čas príde vždy na konci a vtedy sa 
často škrtá práve u nás,” dodáva. 
Podľa jeho slov je vždy zásadné, 
aby si investor nastavil interné 
procesy a postupy a udržal tak 
svoj počiatočný zámer od kon-
ceptu až do realizácie. 

Súhlasí s ním aj urbanista Bo-
humil Kováč, ktorý si myslí, že je 
podstatné zamerať sa na to, čo za 
tie peniaze investor prinesie a nie 
na to, koľko to stálo. Celý park je 
podľa architektky Caroly Enri-
chovej z Townshend Landscape 
Architects navrhnutý tak, aby do 
priestoru citlivo zapadla aj kom-
pletne zrenovovaná pamiatkovo 
chránená historická budova Jur-
kovičovej teplárne. 

Súčasťou parku má byť be-
žecký chodník, rôzne športovis-
ká, veľké detské ihrisko, výbeh 
pre psy, vodné plochy, ale aj ma-
lé kaviarne a obchody. Pokiaľ ide 
o zeleň, ktorá je základom kaž-
dého parku, tak v tomto prípa-
de pôjde o kombináciu mikrozá-
hrad s veľkými zelenými plocha-
mi s okrasnými drevinami a so 
stromami. Na budovanom parku 
je zaujímavé aj to, že bude sčas-
ti tvorený vlnitou krajinou, chod-
níky sú navrhnuté nie geometric-
ky, ale tak, aby kopírovali voľný 

pohyb ľudí. Súčasťou oddychovej 
zóny bude aj množstvo kvalitatív-
ne rozdielnych priestorov – od ko-
munitných až po centrálne zhro-
mažďovacie zóny. Na financova-
ní údržby parku sa budú podieľať 
nájomcovia nových priestorov. 

„Park je navrhnutý tak, aby vy-
tvoril zelenú oázu v pulzujúcom 
centre mesta spolu s jednodu-
chým a prirodzeným prístupom 
pre verejnosť,“ myslí si Juraj Ne-
volník, výkonný riaditeľ v Penta 
Real Estate Slovensko.

Nie je to o nezištnosti 
Výstavba parku nie je len o nahá-
ňaní plusových bodov v očiach 
verejnosti. Developeri majú po-
vinnosť zabezpečiť pomer zele-
ných plôch v rozsahu 20 až 30 
percent z celkovej voľnej plochy. 
„Okrem povinnosti sú v hre aj 
iné faktory. Ak si chce investor 
zabezpečiť, aby bol projekt zau-
jímavý aj o pár rokov, je táto in-
vestícia dôležitá. No netreba to 
preháňať,“ myslí si odborník na 
nehnuteľnosti Alexander Krajňak 
zo spoločnosti RE/MAX. Podľa 
realitnej odborníčky Michaely 
Machovej investícia do parkov nie 
je charita, ale rozumná investícia. 

Vladimíra Púpavová  ©hn

vladimira.pupavova@mafraslovakia.sk 

REALITY
Park bude na ploche 

30-tisíc štvorcových 

metrov a na jeho 

údržbe sa budú 

podieľať rezidenti 

projektu a nájomcovia 

kancelárií a retailu.

Nový mestský park bude súčasťou projektu Sky Park a v centre hlavného mesta by sa mal objaviť už v lete budúceho roka.  VIZUALIZÁCIE: PENTA REAL ESTATE

SKY PARK

Sky Park je polyfunkčný kom-
plex, ktorý bude pozostávať zo 
štyroch rezidenčných a dvoch 
administratívnych veží. 
Srdcom komplexu bude zre-
konštruovaná národná kultúr-
na pamiatka – Jurkovičova 
tepláreň. Súčasťou projektu 
bude park s rozlohou 
Medickej záhrady. Prvé tri re-
zidenčné veže, ktoré sú mo-
mentálne vo výstavbe, majú 
takmer 800 bytov. Štvrtá rezi-
denčná veža je aktuálne vo 
fáze získavania potrebných 
povolení, jej výstavba by sa 
mala začať začiatkom roka 
2020. Súčasťou projektu sú 
aj dve kancelárske budovy. 
Prvá z nich, Sky Park Offices, 
je už tiež vo výstavbe, pričom 
ponúkne 31-tisíc štvorcových 
metrov plochy. Autorom budo-
vy je nemecký architektonický 
ateliér Vietzke & Borstelmann 
Architekten a generálnym pro-
jektantom GFI. Jej stavba by 
mala byť dokončená v prvej 
polovici roka 2020. Druhá 
kancelárska budova, ktorej 
autorom je architektonické 
štúdio Zahy Hadid, disponuje 
záväzným stanoviskom magis-
trátu a je v procese posudzo-
vania vplyvov na životné pros-
tredie. Jej výstavba by sa mala 
začať začiatkom roka 2020. 
Komplexná rekonštrukcia bu-
dovy Jurkovičovej teplárne si 
vyžiada investíciu viac ako 11 
miliónov eur. Jej dokončenie 
sa očakáva spolu s prvou fá-
zou rezidenčných veží. 
Developer do projektu inves-
tuje vyše 420 miliónov eur. 

420
MILIÓNOV EUR

investuje Penta Real Estate 
do projektu Sky Park.


