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Holiday Inn má ochranu
štátu. Nechce prepúšťať
ZISTENIE HN

©hn

Katarína Runnová

Trnavská pobočka
známej siete hotelov
má problém uhrádzať
mzdy, energie aj
poistné. Preto využila
jedno z koronaopatrení.

katarina.runnova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Luxusná značka hotelov Holiday Inn má v našej krajine tri franšízové pobočky. Okrem
hlavného mesta sa môžu hostia
ubytovať v zariadeniach v Trnave
a Žiline. Návštevníci si v nich môžu užívať relax v luxusnom prostredí, ale priestory vyhľadávajú

najmä pre biznis aktivity. Práve zom. Tá nadobúda svoju platnosť
na tejto klientele totiž Holiday Inn dnes.
Detaily pre HN priblížil riaditeľ
stavia.
Holiday Inn Trnava Vladimír MičMálo hostí
ko. Hotel bol zatvorený dva a pol
Za normálnych okolností jej kon- mesiaca. Potom ho síce znovu
gresy a konferencie prinášajú otvorili, no jeho obsadenosť klesnajväčší zisk, koronakríza sa jej la zo 60 percent na 15. „Majitelia
však vypomstila. Obe prevádzky hotela poskytli vysoké pôžičky na
sa dostali do finančných ťažkostí zachovanie zamestnanosti, platea požiadali preto súdy o dočasnú nie energií či licencií pre IT služochranu pred veriteľmi a konkur- by,“ hovorí Mičko. Napriek tomu

však firma na začiatku pandémie
musela pristúpiť k prepúšťaniu časti pracovníkov. V súčasnosti však
využíva štátnu pomoc, ktorá by
mala ďalším výpovediam zabrániť.

Trápia ju aj vzťahy s dodávateľmi.
Žilinská pobočka do uzávierky HN
na otázky nereagovala.
Spoločníkmi oboch podnikov sú Jozef Mihalík a Jozef Michálek. Bratislavská prevádzka
Miliónové straty
dodnes neotvorila. Jej majiteľom
Mičko odhaduje, že strata spoloč- je akciovka Slovkarpatia Hotel,
nosti bude alikvotne predstavovať ktorá však nie je ničím napojená
dva milióny ročne. Okrem nedo- na trnavskú a žilinskú franšízu.
statku financií na výplaty firma
zápasí s uhrádzaním poistného. Viac na strane 3, Známa...

Matovič
sa priznal,
že porušuje
zákon
Bratislava – Na konci svojho hodinu a pol trvajúceho prejavu, v ktorom
sa obhajoval pri odvolávaní na mimoriadnej schôdzi, sa premiér Igor
Matovič priznal, že porušuje zákon.
Predseda vlády v parlamente povedal, že býva v neskolaudovanom dome aj so svojou rodinou. „Porušujem
zákon. Som si toho vedomý. Svoje
kolaudačné rozhodnutie budem riešiť, hneď ako budeme mať koronakrízu pevne v rukách,“ priznal Matovič. Premiér v pléne zdôraznil, že pri
svojom odvolávaní je pripravený vyvodiť aj osobnú zodpovednosť. „Ak
sa rozhodnete, že nemám byť premiérom, pôjdem si žiť svoj súkromný
život, bez titulu.“
(RED)
SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

ZISTENIE HN

DEVELOPMENT

Zabudnite na dvojky zadarmo. Mýto sa
bude platiť za stovky nových ciest

JTRE chystá novú vežu
v našej top lokalite

Bratislava – Je ich vyše 3 600 kilometrov, tvoria pätinu cestnej siete
a jazdí sa na nich bezplatne. Status
komunikácií druhej triedy sa však
bude meniť. Prvých 250 kilometrov
z nich spoplatnia pre nákladnú dopravu najskôr v Trnavskom kraji.
Pilotný projekt tu má byť podľa
informácií HN spustený v januári.

Oficiálne stanovisko úradov je
zatiaľ opatrné. „Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci
s ministerstvami dopravy a financií a so samosprávnymi krajmi prehodnocuje a analyzuje
možnosti mýtneho systému aj na
cestách II. triedy,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčá-

ková. Spoplatnenie dvojok je súčasťou väčších zmien na cestách
nižších tried.
Aj keď sa na nich doteraz jazdilo zdarma, od roku 2014 bola
premávka nákladiakov sledovaná. Štát chcel vedieť, či sa úmyselne nevyhýbajú spoplatneným
cestám. Sledovanie pritom nie je

Cena

Predplatné

cena 1,19 EUR /
predplatné 0,876 EUR

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

lacná záležitosť, ročne stojí asi
päť miliónov eur. Rozpočet teraz
ušetrí asi 700-tisíc ročne. Od septembra vypína dozorovanie trojok, na väčšine z nich majú ťažšie kamióny okrem zásobovania
červenú už roky.
( TG)
Pokračovanie na strane 2

Bratislava – Projekt Klingerka
sa rozrastie. Developer J&T Real
Estate plánuje zónu rozšíriť do šírky aj do výšky. V lukratívnej lokalite v bratislavskom Starom Meste
chce vybudovať 600 bytov, ale aj
priestory pre občiansku vybavenosť, obchody, reštaurácie a služby. Novou dominantou areálu by
sa mala stať výšková administra-

tívna budova. Vizuály naznačujú,
že prerastie 115-metrový obytný
vežiak, ktorý aktuálne stavajú.
Obyvateľom Klingerovej kolónie
investor sľubuje zlepšenie dopravy, električku, chodníky a parkovacie miesta. Zámer chce v blízkom čase predložiť úradom. (NJ)
Viac na strane 12, Klingerka...

10 FIRMY & FINANCIE
Vládne dlhopisy

23. 7. 2020

splatnosť 5 rokov
splatnosť
kurz

kupón

výnos

kupón

splatnosť 10 rokov
splatnosť
kurz

výnos

Nemecko

0

10.10.2025

103,613

-0,680

0

15.8.2030

105,037

-0,488

Francúzsko

0,5

25.5.2025

105,234

-0,566

0

25.11.2030

101,919

-0,1838

Dánsko

1,75

15.11.2025

112,400

-0,548

0,5

15.11.2029

108,186

-0,363

Belgicko

0,8

22.6.2025

106,640

-0,533

0,1

22.6.2030

102,990

-0,199

Holandsko

0,25

15.7.2025

104,401

-0,620

0

15.7.2030

103,615

-0,356

EÚ

0

10.10.2025

103,613

-0,68

0

15.8.2030

105,037

-0,488

Veľká Británia

0,625

7.6.2025

103,655

-0,123

4,75

7.12.2030

147,816

0,112

Španielsko

0

31.1.2025

101,084

-0,238

1,25

31.10.2030

109,404

0,317

Taliansko

1,85

1.7.2025

106,674

0,479

1,65

1.12.2030

105,905

1,049

Česko

5,7

25.5.2024

120,26

0,361

2,75

23.7.2029

116,53

0,834

Fínsko

0,875

15.9.2025

107,524

-0,564

0,5

15.9.2029

107,569

-0,315

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

Krížové kurzy vybratých svetových mien
AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

EUR
0,6143
0,6443
0,8068
0,9325
0,1343
0,0974
1,0972
0,8641
1

USD
0,7109
0,7456
0,9336
1,0791
0,1555
0,1127
1,2697
1
1,1573

GPB
0,5599
0,5872
0,7353
0,8499
0,1224
0,0888
1
0,7876
0,9115

SEK
6,3071
6,6149
8,2830
9,5737
1,3794
1
11,2651
8,8719
10,2675

DKK
CHF
4,5725 0,6588
4,7957 0,6910
6,0048 0,8652
6,9408
1
1 14,4077
0,7250 0,1045
8,1671 1,1767
6,4320 0,9267
7,4435 1,0725

Eurodepozity
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

23. 7. 2020
JPY
76,1450
79,8650
100
115,5900
16,6535
12,0730
136,0050
107,1150
123,9600

CAD
0,9535
1
1,2522
1,4473
0,2086
0,1512
1,7030
1,3412
1,5525

23. 7. 2020 Hodnoty k 17:45 CET

1 deň

1 mesiac

3 mesiace

6 mesiacov

9 mesiacov

-0,60 -0,40
0,10 0,29
0,05 0,24
-0,34 0,16
-0,90 -0,65
-0,15 0,00

-0,60 -0,39
0,05 0,25
0,10 0,29
-0,16 0,04
-0,74 -0,49
-0,24 0,01

-0,53 -0,32
0,07 0,32
0,03 0,33
-0,15 0,05
-0,72 -0,52
-0,26 -0,01

-0,47 -0,23
0,13 0,38
0,21 0,39
-0,12 0,08
-0,64 -0,44
-0,30 -0,05

-0,35 0,05
0,19 0,44
0,25 0,44
-0,06 0,14
-0,63 -0,43
-0,24 0,01

Základné úrokové miery depozitov na trhoch
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD
TIBOR JPY

AUD
1
1,0488
1,3133
1,5180
0,2187
0,1586
1,7861
1,4067
1,6278

1 mesiac
0,0675
-0,510
0,0859
-0,069

2 mesiace
0,08488
–
0,2190
-0,04567

3 mesiace
0,078
-0,454
0,2635
-0,04783

6 mesiacov
0,17863
-0,355
0,3275
-0,0305

1 rok
-0,33 -0,18
0,26 0,51
0,36 0,54
0,02 0,22
-0,50 -0,25
-0,18 0,07

23. 7. 2020
9 mesiacov 1 rok
– 0,31838
– -0,283
– 0,4633
– 0,10433

HOSPODÁRSKE NOVINY
PIATOK – NEDEĽA 24. – 26. JÚLA 2020

Heger si chce posvietiť
na schránkové firmy
LEGISLATÍVA
V novele zákona chce
ministerstvo financií
dosiahnuť na viac
príjmov z daňových
rajov.
Barbara Zmušková

©hn

barbara.zmuskova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Finančná správa má
podľa ministra financií Eduarda
Hegera dve tváre. Poctiví platcovia
vidia láskavú. Tú nekompromisnú,
ktorá čaká na neplatičov, by mala
ešte viac sprísniť novela zákona
o dani z príjmov. Financmajster
ňou „dopiluje“ rôzne mechanizmy,
ktorými bojuje proti kráteniu príjmov štátu najmä cez schránkové
firmy v daňových rajoch.
Po novom sa napríklad fyzické
osoby nebudú môcť skrývať pred
daniarmi tým, že si nevyplatia dividendy. „Navrhované znenie je
napísané dobre, rieši najmä väčších hriešnikov, ktorí cez schránkové firmy dosahujú vysoké príjmy,“

hodnotí Peter Pašek, daňový poradca Accace.

Záleží na šikovnosti
Rozšírenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti môže
byť zásadnou zmenou. „Fyzické
osoby budú zdaňované z príjmov,
ktoré dosiahli spoločnosti pod ich
kontrolou, aj keď ich zisky zostanú
zaparkované v daňových rajoch,“
vysvetľuje tlačový odbor rezortu financií. Taxa bude rovnaká ako pri
dividendách, teda sedem percent.
Prípadne bude zvýšená až na 35
percent, ak pôjde o nespolupracujúci štát. Tie Európska únia priamo
obviňuje, že zneužívajú systém.
Patria sem napríklad u nás často
využité Seychely alebo Panama.
Počet firiem v daňových rajoch
pritom pomaly rastie, tento rok
prvýkrát prekročil hranicu päťtisíc. Doteraz rebríčku kraľovalo Holandsko, no v roku 2020 už je na
prvom mieste Cyprus. Ministerstvo
však nevie odhadnúť, koľko peňazí
nám zmena do rozpočtu prinesie.
„Teoreticky by mohlo ísť o desiatky miliónov, ale prakticky to bude
oveľa menej,“ myslí si právnik Peter
Zmeko. O stovkách sa podľa neho

35

-PERCENTNÁ
sadzba dane z príjmu čaká
fyzické osoby podnikajúce
v Paname alebo na Seychelách.
dá rozprávať v prípade právnických
osôb, na tie je však podľa neho Slovensko prikrátke. Potrebné by bolo nadnárodné riešenie. „Zmenou
právnej úpravy sa však problém nevyrieši,“ dodáva Zmeko.
Kľúčové bude, ako efektívne
bude Finančná správa tieto schémy odhaľovať. Preukázať, že fyzická osoba skutočne ovláda schránku, totiž býva náročné. „Problém je
v získavaní informácií, keďže často
ide o štáty, ktoré umožňujú skrytú
formu vlastníctva,“ hovorí Zmeko.
Podľa jeho slov novela uľahčí prácu daniarom, ale nebude to žiaden
zlom. „Podnikatelia si v zákone nájdu ďalšie slabiny,“ dodáva.

Chcú väčšiu reformu
Bojovať s únikmi daní chce novela aj dôrazom na to, kde má firma

daňovú rezidenciu. Už sa nebude
sledovať iba to, kde firma prijíma
rozhodnutia. „Táto podmienka sa
dala splniť cestou do krajín raz za
rok,“ približuje Pašek. Bude sa po
novom dbať na to, kde sa odohráva väčšina dôležitých obchodných
rozhodnutí.
Väčší problém než dane z príjmov sú však podľa Zmeka úniky
DPH. Na tých máme jednu z najväčších medzier v Európe, vlani sa
nám nepodarilo vybrať až 17,5 percenta daní z pridanej hodnoty. Ministerstvo pripravuje zmenu zákona
o správe daní, ktorý by sa mal venovať aj takýmto prípadom.
Novela okrem toho prináša posun aj pri ročných zúčtovaniach.
Rezort chce podnikateľom zlepšiť
život tým, že im pošle oznámenie
o výške preddavkov, takže si ich nebudú musieť vyratúvať sami. Zákon
je v medzirezortnom pripomienkovom konaní a čaká na poznámky.
„Na prvý pohľad vidíme, že novela
rieši skôr formálne povinnosti, a nie
nevyhnutné zmeny na naštartovanie ekonomiky, ktoré sme od ministerstva financií požadovali,“ hovorí Andrej Lasz, generálny sekretár
Asociácie priemyselných zväzov.

INZERCIA

MS201722/01
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Čína skúsi pristáť na Marse
Peking – Z čínskeho kozmického strediska Wen-čchang včera odštartovala
raketa Dlhý pochod 5, ktorá nasmeruje
k Marsu družicu s pristávacím modulom a prieskumným vozidlom. Ide

o prvý pokus Číny pristáť na červenej
planéte, ktorý sa má uskutočniť v apríli
alebo v máji. Takýto kúsok sa zatiaľ podaril len USA. Tie toto leto vyšlú na
Mars robot Perservance. Čína svoju mi-

siu nazvala Tchien-wen. Robotické vozidlo poháňané solárnou energiou má
na povrchu planéty zbierať dáta. Už
v noci na pondelok odštartovala z japonského strediska Tanegašima k Mar-

su nosná raketa H-IIA s družicou Amal,
teda Nádej. Vyslali ju Spojené arabské
emiráty. Satelit bude od mája budúceho roka krúžiť okolo Marsu a skúmať
jeho atmosféru.
(ČTK)
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu Púchovský
mäsový priemysel, a.s., so sídlom Vsetínska 1654/15, 020 39 Púchov, IČO:
31 561 853 spis. zn.: 40K/1/2019 ponúka v I. kole ponukového konania na
predaj majetok úpadcu mimo dražby podnik úpadcu. Podrobné podmienky
ponukového konania obdrží každý záujemca na základe písomnej žiadosti
zaslanej správcovi na emailovú adresu: oﬃce@bankruptcy.sk. Záujemca
o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade
s podmienkami ponukového konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, najneskôr
do 20.08.2020, do 15.00 hod. Podrobné podmienky ponukového konania
obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho poplatku vo
výške 100 EUR v sídle správcu. Správca úpadcu si zároveň vyhradzuje právo
odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
MS201715/01

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
MS201631/04

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Údaje o dôchodkových fondoch
k 20. 7. 2020
STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.

SNÍMKA: TASR/AP

aktuálna hodnota
dôchodkovej jednotky
0,050394
0,048547
0,058930

čistá hodnota
majetku (NAV)
415 010 219,29 €
72 155 363,99 €
43 635 628,20 €

• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koeﬁcient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100
MS200981/16

AGRO

Štátna agentúra je znova terčom kritík.
Pre krajnú netransparentnosť
Bratislava – Po korupčných
kauzách v posledných mesiacoch
sa včera obuli do Pôdohospodárskej platobnej agentúry úradníci
z Najvyššieho kontrolného úradu.
„Kontrolou sa opakovane potvrdila vysoká miera rizika súvisiaca
s netransparentným procesom posudzovania a schvaľovania žiadostí v rámci agentúry,“ uviedol šéf
kontrolórov Karol Mitrík.

Pol miliardy eur
Úrad zrealizoval rizikovú analýzu
priamych podpôr v agentúre, na
ministerstve pôdohospodárstva
a u žiadateľov. Kontrola sa týkala
platieb, ktoré sa vykonali v roku
2018. Vyšplhali sa na 450 miliónov
eur. Štátni pracovníci skonštatovali, že orgány nevyužili všetky možnosti, aby zaručili efektívne vynakladanie zdrojov. Z toho vyplýva
tiež to, že v rámci rozdeľovania
príspevkov mohlo dôjsť k zneuží-

niekoľkých aferách, je možnosť
požiadať o priamu podporu bez
akéhokoľvek právneho vzťahu k
pôde. Čiže dotáciu nemusí dostať
vlastník ani nájomca alebo podnájomca parcely, ale ktokoľvek, kto
predloží formulár.
Umožňuje to jedno jednoduché
pravidlo: za správnosť údajov je
plne zodpovedný iba podávateľ.
„Ak žiadateľ deklaruje, že splnil
legislatívne požiadavky, získava
finančné prostriedky len na základe predloženia žiadosti o podporu,“ vysvetľuje Janka Burdová, hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu. Hrozia mu síce
rôzne sankcie od zníženia podpory až po jej odňatie na tri roky,
ale tieto nezrovnalosti môže odhaliť len kontrola PPA. Pracovníci
agentúry sú však extrémne vyťaZodpovedný podávateľ
žení a podľa záverov analýzy preJeden z hlavných problémov, verili predvlani približne iba päť
ktorý rezonoval v médiách pri percent takmer z 20-tisíc žiadostí.
vaniu. Nepoukazujú však iba na
možné nezákonné správanie niektorých podnikateľov, ale aj na
samotný orgán. „Nedostatočná
vnútorná kontrola vytvára podhubie pre korupčné správanie,“
vysvetľuje Mitrík. Podľa úradu
existuje totiž riziko neželaného
zásahu „ľudského faktora“ do výberu žiadateľov.
Tunajší farmári pritom už dlho
zápasia so spôsobom, akým PPA
posudzuje formuláre. „Už roky
presadzujeme zavedenie objektívnych kritérií pri hodnotení žiadostí,“ potvrdzuje Jana Holéciová,
hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Rezort pôdohospodárstva do
uzávierky na otázky HN neodpovedal.

Druhým odkrytým nedostatkom
je zabezpečenie účelnosti platby. Niektorí podnikatelia totiž využívajú dotácie na vyrovnávanie
straty z iných činností. Slovenské
právne normy neurčujú, aký podiel musí mať hlavná poľnohospodárska aktivita v porovnaní s ostatnými. PPA sa touto trhlinou v
systéme pri posudzovaní žiadostí
pritom vôbec nezaoberá.
Kontrolóri odporúčajú zaviesť
elektronizáciu procesov. Podľa
nich by to malo vniesť do udeľovania pomocí väčšiu transparentnosť, ale najmä znížiť chybovosť.
Poľnohospodári by túto zmenu
vítali a zároveň upozorňujú na
problém s parcelami. „Digitalizácia musí zahŕňať spoľahlivé technológie na posúdenie plôch. Musia spoľahlivo určiť, či žiadateľ na
nich dodržiava podmienky poberania platieb,“ uzatvára Holéciová.
Vivien Cosculluela
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Klingerka sa rozrastie,
JTRE má nový projekt

V SKRATKE

Kia obnoví tretiu
zmenu
2. septembra

ZISTENIE HN
V bratislavskom
downtowne vznikne
celý nový blok.
Pribudnúť by malo
12 nových objektov.
Nina Janešíková

©hn

nina.janesikova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Bratislavský downtown by sa mohol rozrásť o stovky nových rezidencií, parkovacích miest a tisícky štvorcových metrov administratívnych
priestorov. Taký je plán spoločnosti J&T Real Estate v pokračovaní projektu Klingerka. Developer ukázal, ako by mohol nový
blok vyzerať.
K rezidenčnej veži a administratívnej budove, ktoré sú aktuálne vo výstavbe a predstavujú prvú fázu projektu, pribudne nová zóna. Investor plánuje
na dlhodobo nevyužívaných pozemkoch kompletne postaviť
mestskú štvrť medzi ulicami
Košická, Prístavná, Plátenícka
a Mlynské nivy. Aká bude výška investície, developer nateraz
nešpecifikoval. Celkovo by malo pribudnúť 12 nových objektov
vrátane administratívnej veže,
ktorá by sa už podľa vizualizácií mala stať novou dominantou
projektu. O koľko metrov prerastie 115-metrový obytný vežiak, ktorý aktuálne budujú, neprezradil.

Exkluzívna lokalita
Ďalšia etapa projektu by mala priniesť viac ako 600 bytov
a apartmánov. Rezidencie z prvej
fázy sa developerovi podarilo pomerne rýchlo rozpredať. Z 380
jednotiek, ktoré sa na trh dostali v roku 2018, majú aktuálne
k dispozícii posledných 15. Podobne by to mohlo byť aj v prípade nových bytov. „Je to lukratívna lokalita a ďalšia výstavba je
tam obmedzená. Takže priestory
tam budú vždy žiadané,“ povedal
na margo atraktivity tejto oblasti
analytik Bencont Investment Rudolf Bruchánik.

Investor plánuje priniesť 600 bytov a 31-tisíc štvorcových metrov kancelárskych priestorov.
Okrem bývania majú v zóne
vzniknúť aj nové obchody a služby, 1 700 parkovacích miest v garážach a ďalších 31-tisíc štvorcových metrov plôch v novej
administratívnej budove. Ide
o rozlohu porovnateľnú s kanceláriami v susednom vežiaku Nivy Tower od developera HB Reavis, ktorý by mal byť dokončený
na budúci rok.
Tu sa vynára otázka, či vzhľadom na situáciu nejde v prípade
výstavby ďalších kancelárií o rizikovú investíciu. Vo viacerých
podobných projektoch nastali
posuny a omeškania. Nedávno
získala povolenie na postavenie
kancelárskej veže napríklad spoločnosť Penta Real Estate v projekte Sky Park. Firma sa však
rozhodla počkať, ako sa vyvinie
situácia na trhu.
Bruchánik upozorňuje, že výpadok záujmu o prenájom kancelárií môže byť len krátkodobou záležitosťou. Odloženie síce
môže byť momentálne namieste, v dlhodobom horizonte by
však nemuselo ísť o rizikovú investíciu. „Všetko bude závisieť
od toho, ako sa Bratislave bude
dariť priťahovať nových investo-

VIZUALIZÁCIA: JTRE

ma musí zabezpečiť aj odstránenie environmentálnych záťaží.
„Pre pripomenutie histórie miesta chceme vo verejnom priestore vytvoriť odkazy na niekdajší
priemyselný areál,“ vysvetlil PaChodníky aj električka
vol Franko z ateliéru GFI, ktorý
Súčasťou projektu má byť i kom- pracuje na architektonickom nápletné prebudovanie Pláteníc- vrhu novej zóny.
kej ulice. Mal by tam vzniknúť
chodník, parkovacie miesta aj
DEVELOPERI SA BIJÚ
cyklotrasa. „Dopravné napojenie
O DOTÁCIU
navrhujeme s ohľadom na komuJ&T Real Estate začiatkom
nitu tak, aby neboli dopravou zatýždňa komunikoval aj svoj
ťažené ulice s pôvodnou zástavzámer uchádzať sa o probou rodinných domov,“ uviedol
striedky štátu v projekte
výkonný riaditeľ J&T Real Estate
Národného kultúrneho a konPavel Pelikán. Hovorca spoločgresového centra, o ktorom
nosti Daniel Suchý pre HN posa v posledných dňoch intentvrdil, že v otázke infraštruktúzívne hovorí. Do ponuky dal
štvrť Eurovea City či Nové
ry komunikujú aj s magistrátom.
Lido. O štátnu dotáciu, ktorá
Developer v dopravnom riešení
by mohla dosiahnuť výšku 60
totiž ráta aj s električkovou tramiliónov eur, sa však v poťou, ktorá by prepojila Petržalku
sledných dňoch strhla bitka,
a Ružinov cez Pribinovu, Košicdo ktorej sa zapojili viacerí
kú a Miletičovu ulicu.
hráči. Ešte pred J&T Real
Estate svoj záujem prezentoJ&T Real Estate svoj zámer akval Immocap s projektom
tuálne plánuje úradom predložiť
Nový Istropolis na Trnavskom
na posudzovanie vplyvov na žimýte a hneď nato sa do prevotné prostredie. Keďže územie
tekov zapojil aj podnikateľ
je znečistené ešte z čias bomAlexander Rozin s priestormi
bardovania rafinérie Apollo poIncheby.
čas druhej svetovej vojny, firrov,“ uviedol analytik. Dodal, že
downtown bude vždy najžiadanejšou lokalitou, a preto je tam
riziko nižšie ako v iných častiach hlavného mesta.

Teplička nad Váhom – Spoločnosť Kia Motors Slovakia zastaví
počas plánovanej celozávodnej
dovolenky od 27. júla výrobu
v Tepličke nad Váhom na dva
týždne. Produkciu opäť spustí
v pondelok 10. augusta rannou
zmenou, informoval hovorca Kia
Motors Slovakia Ján Žgravčák.
Doplnil, že počas pravidelnej odstávky sa vykonajú viaceré práce
spojené s údržbou, kontrolou
a modifikáciou výrobných zariadení i ďalšej techniky, ktoré nie
je možné realizovať počas výrobného procesu. „V areáli závodu
bude napriek celozávodnej dovolenke čulý pracovný ruch vďaka
nasadeniu mnohých kolegov
z oddelenia údržby i viacerých
dodávateľských organizácií,“
uviedol Žgravčák. „Postupne sa
zlepšujúca situácia na automobilových trhoch a s tým spojený
vyšší dopyt po modeloch Kia
Sportage a Ceed vyrábaných
v našom závode nám umožňujú
vrátiť sa k trojzmennej prevádzke. Nočnú zmenu plánujeme obnoviť 2. septembra,“ doplnil.
(TASR)

Pošta spustila
večerné
doručovanie

mobilnej aplikácie Slovenskej pošty,“ priblížila Dorčáková. (TASR)

Zisk Hyundai Motor
prudko padol
Soul – Juhokórejská automobilka Hyundai Motor zaznamenala
v druhom štvrťroku prudký pokles zisku, medziročne o 62 percent. Dôvodom bol slabý globálny dopyt v dôsledku pandémie
nového koronavírusu, ktorý zatienil aj solídny predaj na domácom trhu. Čistý zisk Hyundai
Motor za tri mesiace do konca
júna dosiahol 377,27 miliardy
kórejských wonov, teda 272,52
milióna eur. Globálny odbyt
Hyundaiu klesol v druhom štvrťroku medziročne o tretinu, zatiaľ
čo predaj v Južnej Kórei vzrástol
o 19 percent.
(TASR)

Slack predložil EK
sťažnosť na
Microsoft
San Francisco – Prevádzkovateľ
firemnej komunikačnej služby
Slack predložil Európskej komisii sťažnosť na Microsoft, v ktorej ho obviňuje z nekalej súťaže.
Americký softvérový gigant protiprávne zviazal svoju konkurenčnú službu Teams s kancelárskym softvérovým balíkom
Office, uviedol Slack. „Myslíme
si, že Microsoft k tomu pristúpil,
pretože považuje Slack za existenčnú hrozbu,“ povedal šéf
právneho oddelenia Slacku David Schellhase. Slack podal sťažnosť v Bruseli, a nie v USA, kde
sídlia obe firmy, pretože EK podľa firmy demonštrovala, že požaduje, aby všetci dodržovali
rovnaké pravidlá, a je pripravená
hľadať kreatívne riešenia. (TASR)

Roche oznámil
pokles zisku
Bazilej – Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche oznámila
Bratislava – Slovenská pošta
pokles čistého zisku v prvom
spustila pilotnú prevádzku vepolroku, keďže pandémia novéčerného doručovania expresných ho koronavírusu zasiahla dopyt
zásielok. Zákazník si sám vybepo jej produktoch. Čistý zisk
rie čas, kedy mu kuriér doručí
spoločnosti sa za šesť mesiacov
jeho zásielku. Informovala o tom do konca júna 2020 znížil na
8,08 miliardy švajčiarskych franhovorkyňa pošty Iveta Dorčákokov z 8,62 miliardy frankov pred
vá s tým, že služba je zatiaľ dorokom. Tržby klesli len mierne
stupná v Bratislave. „Služba je
na 29,28 miliardy frankov. (TASR)
dostupná aj prostredníctvom
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Séria ziskov tlačí Teslu medzi elitu
Bratislava – Teslu nezastavila
ani koronakríza. Aj napriek medziročne nižším tržbám z predaja elektrických vozidiel už štvrtý kvartál za sebou neprerobila.
Zisk na akciu dosiahol podľa
americkej účtovnej metodiky
GAAP 50 centov, čo nasmerovalo najväčšiu americkú automobilku do indexu S&P 500. Ten
zahŕňa päťsto najväčších amerických firiem obchodovaných
na burze. „Spoločnosti sa otvára
jednoduchší a do istej miery aj
lacnejší spôsob financovania.
Mnoho fondov sa zameria buď
na celý index S&P 500, alebo len
na akcie Tesly, čím sa zvýši o ne
záujem,“ vysvetlil výhody „pobytu“ Tesly na indexe analytik
brokerskej spoločnosti XTB Lukáš Lipovský.

Súbor podmienok

MS201724/01

Podmienka kontinuálnej ziskovosti počas 12 mesiacov však nie
je jedinou podmienkou vstupu
na prestížny index. Medzi ďalšie požiadavky patrí to, aby bolo
verejne obchodovaných minimálne 50 percent akcií firmy,
jedna z nich nemôže byť lacnejšia ako dolár. Polovica všetkých

aktív a výnosov musí pochádzať
zo Spojených štátov a musí byť
upísaná na jednej z amerických
búrz. Dôležitou podmienkou je
aj výška trhovej kapitalizácie,
ktorá nesmie byť nižšia ako 8,2
miliardy dolárov. Hodnota Tesly
je momentálne 295 miliárd.
„V indexe sa mení firma za firmu. Zabezpečuje sa tým, že ak
sa niektorej prestane dariť a jej
trhová kapitalizácia sa dostane

Spoločnosti
sa otvára
jednoduchší
a do istej miery aj
lacnejší spôsob
financovania.
Lukáš Lipovský,
analytik
X-Trade Brokers

pod pomyselnú čiaru, z indexu vypadne,“ uviedol analytik
spoločnosti Across Private Investments Dominik Hapl.

Rast pred ziskom
Tesla zaznamenala za druhý
kvartál čistý zisk 104 miliónov
dolárov, ešte vlani sa pritom
ocitla v strate 408 miliónov dolárov. Pod kladný výsledok sa
napriek zvýšeným investíciám
firmy podpísalo okresanie prevádzkových nákladov takmer
o 150 miliónov dolárov. Tržby
automobilky za druhý kvartál
v porovnaní s minulým rokom
však klesli o päť percent na 6,04
miliardy dolárov. Zároveň Tesla dodala v období od apríla do
júna svojim zákazníkom takmer
91-tisíc vozidiel, čo je oproti vlaňajšiu takisto o päť percent menej. Šéf Tesly Elon Musk sa preto
vyjadril, že v najbližšom období
sa skôr zameria na rast ako na
zisk. Ohlásil, že automobilka
postaví v texaskom Austine svoj
druhý americký závod, kde sa
budú vyrábať pickupy Cybertruck, ťahače Semi, ale tiež automobily Model 3 a Y.
Juraj Pivarči
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