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HOSPODÁRSTVO 
 

FINANCIE: Atraktívnosť Európy pre investorov by sa mala v budúcnosti 
zvýšiť 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Medzi najatraktívnejšími 

destináciami pre priame zahraničné investície sa hneď za Čínou na 

druhom mieste umiestnila západná Európa. Región strednej a východnej 

Európy (SVE) sa nachádza za ňou na treťom mieste. Vyplýva to 

z prieskumu medzinárodnej poradenskej spoločnosti Ernst & Young 

o atraktívnosti Európy. 

 Viac než 80 % investorov je podľa tejto štúdie presvedčených, 

že Európe sa podarí preklenúť pretrvávajúcu ekonomickú krízu. Pomerne 

optimistickí sú aj v otázke príťažlivosti Európy pre investície zo 

strednodobého hľadiska. 

 Prieskum ukázal, že len 26 % respondentov malo plány vybudovať 

v roku 2013 prevádzku v Európe, čo je pokles z 33-% úrovne tých, 

ktorí takúto investíciu plánovali v roku 2011. Viac než štvrtina však 

nevylučuje aspoň možnosť akvizície. 

 Nárast atraktívnosti Európy v budúcnosti očakáva 36 % 

respondentov. Je o tom presvedčených až 51 % investorov z USA, Indie, 

Číny a Japonska, ktorí sú optimistickejší pri vyjadrovaní názorov na 

vyhliadky Európy než samotní Európania. 

 "V kontexte krízy eurozóny je nevyhnutné hľadať riešenia 

neodkladných problémov, ktorým Európa čelí v oblasti vzdelávania, 

podnikania a inovácie. Tieto problémy treba riešiť, aby sa vytvorili 

podmienky vyváženého a udržateľného rastu. Nepretržitý a silný prílev 

priamych zahraničných investícií bude pri dosahovaní tohto cieľa 

kľúčový," tvrdí vedúci partner spoločnosti Ernst & Young pre región 

EMEIA Mark Otty. 

 Hoci USA zatiaľ zostávajú najväčším samostatným investorom 

v Európe, Európania sa nevyhýbajú ani možným investíciám zo strany 

susedov. V roku 2011 sedem európskych krajín patrilo medzi desať 

najvýznamnejších investorov smerujúcich svoje investície do regiónu. 

Troma najvýznamnejšími investormi zostávajú Nemecko (412 projektov), 

Veľká Británia (294 projektov) a Francúzsko (192 projektov). 

V rebríčku sa okrem USA nachádzalo tiež Japonsko so 150 projektmi 

a Čína so 140 projektmi. 

 "Okrem tradične silných investorov z USA a Nemecka sa 

v Slovenskej republike na tretie miesto v počte realizovaných 

investičných projektov dostalo Belgicko," doplnil vedúci partner 

Ernst & Young v SR Stan Jakubek. 
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HOSPODÁRSTVO: Spotrebiteľská dôvera v Nemecku mierne rastie 

 Berlín 26. júna (TASR) - Spotrebiteľská dôvera v Nemecku by 

mala v júli zaznamenať mierny rast, keďže sa očakáva, že vyššie 

príjmy čiastočne vykompenzujú finančnú krízu v eurozóne. Uviedol to 

dnes nemecký inštitút pre prieskum trhu GfK. 
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 Index spotrebiteľskej dôvery GfK, ktorý ukazuje, ako sa bude 

spotrebiteľská dôvera vyvíjať v najbližšom mesiaci, dosiahol na 

mesiac júl hodnotu 5,8 bodu, keď na jún zaznamenal 5,7 bodu.  

 Napriek tomu GfK dodáva, že stále viac Nemcov sa obáva o ďalší 

vývoj v krajine. "Je evidentné, že v Nemecku sa zvyšujú obavy zo 

zostupného trendu nemeckej ekonomiky," uviedol v najnovšej mesačnej 

správe o spotrebiteľskej dôvere GfK, ktorý v prieskume vychádza z 

informácií od 2000 domácností. 

 Výsledky čiastkových indexov tak boli rôzne. Index ekonomických 

očakávaní nemeckých spotrebiteľov v júni klesol až o 16,6 bodu iba na 

tri body, čo je najnižšia hodnota od decembra 2011. Naopak, čiastkový 

index, ktorý hodnotí očakávania v oblasti príjmov, zaznamenal rast, 

najmä v dôsledku klesajúcej nezamestnanosti a výsledkov nedávnych 

rokovaní odborov so zamestnávateľmi. Index vzrástol o 8,1 bodu na 

40,1 bodu. 

 Informovali o tom agentúry AP a DPA. 
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PREMIÉR: Vláda je za hlbšiu integráciu v EÚ, diabol sa ale skrýva v 
detailoch 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Súčasná vláda premiéra Roberta 

Fica (Smer-SD) je za hlbšiu integráciu Európskej únie (EÚ), a to vo 

fiškálnej aj bankovej oblasti. S týmto postojom pôjde šéf exekutívy 

na tohtotýždňový summit európskych lídrov v Bruseli, ktorého hlavným 

bodom programu by mala byť diskusia o strategickom dokumente ďalšej 

integrácie EÚ. Jeho autormi sú predseda Európskej komisie (EK) José 

Manuel Barroso, predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, prezident 

Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi a šéf Euroskupiny Jean-

Claude Juncker. 

 "Predpokladáme, že závery ER k tejto téme budú viac politické 

ako obsahové a že následne medzi júnom a októbrom vznikne dohoda na 

"cestovnej mape", časovom harmonograme, kedy sa pripravia konkrétne 

opatrenia na posilnenie hospodárskej a menovej únie," avizoval Fico 

na dnešnom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti, 

ktorý mu schválil mandát na zastupovanie SR v Bruseli. "Hovoríme o 

horizonte nasledujúcich 10 rokov, kedy by tieto opatrenia mali byť 

zrealizované," doplnil. 

 Ďalšia integrácia EÚ má byť podľa Fica založená na štyroch 

pilieroch. Prvým z nich je integrovaný finančný rámec. "Mali by sme 

sa sústrediť na problematiku jednotného európskeho bankového dohľadu, 

spoločnú ochranu vkladov a riešenie bánk v krízovej situácii," 

priblížil premiér. Druhým pilier má byť integrovaný rozpočtový rámec, 

v rámci ktorého bude snaha pokročiť smerom k fiškálnej únii, 

napríklad prostredníctvom vydávania spoločných dlhopisov. 

 Treťou oblasťou navrhovaného posilnenia EÚ je integrácia 

hospodárskych politík. "Ukazuje sa, že je ťažko mať spoločnú európsku 

menu a pritom rozdielne rozpočtové a hospodárske politiky. Zdá sa, že 

táto integrácia sa nám nevyhne," upozornil Fico. Posledným pilierom 

má byť posilnenie demokratickej legitimity a zodpovednosti v EÚ. 

 Fico sa domnieva, že tento strategický dokument získa na 

summite podporu európskych lídrov, pretože si všetci uvedomujú 

potrebu hlbšej hospodárskej a menovej integrácie. "Priznám sa, že 

medzi lídrami prevláda trochu nervozita. Diabol je vždy skrytý v 

detailoch, budeme čakať, aké návrhy z toho vzídu," dodal šéf 

exekutívy. 
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HOSPODÁRSTVO: Holandská ekonomika sa v 1. štvrťroku dostala z 
recesie 

 Den Haag 26. júna (TASR) - Holandsko sa dostalo v 1. kvartáli z 

recesie. Neočakávane pozitívne údaje o vývoji hrubého domáceho 

produktu (HDP) prekvapili ekonómov. 

 Holandská ekonomika sa zotavuje a do tohto roka vstúpila 

výrazne lepšie, než sa predpokladalo. Holandský štatistický úrad dnes 

zverejnil definitívne údaje o vývoji HDP v 1. štvrťroku. Ukázalo sa, 

že na rozdiel od predchádzajúceho odhadu sa HDP zvýšil. 

 Na sezónne upravenej báze medzikvartálne vzrástol o 0,3 %. 

Štatistický úrad pritom ešte v polovici mája predpokladal, že 

ekonomika klesla o 0,2 %. Ekonómovia počítali s tým, že štatistici 

potvrdia svoj odhad. 

 To znamená, že Holandsko sa dostalo z recesie. V 3. a 4. 

štvrťroku 2011 jeho HDP medzikvartálne klesol - v 3. kvartáli o 0,4 % 

a vo 4. kvartáli o 0,6 %. 

 Informoval o tom portál spiegel.de. 
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NRSR: Rizikové subjekty majú mať prísnejšie podmienky pri DPH 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Rizikové subjekty majú mať 

zložitejšie podmienky pri spracovaní dane z pridanej hodnoty (DPH). 

"Ide o firmy, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo 

riadili spoločnosti, ktoré majú, alebo mali nedoplatky na DPH voči 

daňovému úradu," vysvetľuje v návrhu k novele rezort financií. 

 Zmeny, ktoré dnes posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do 

druhého čítania, sa majú týkať sprísnenia registrácie takýchto 

subjektov. "A rozšíriť právomoci daňového úradu zrušiť registráciu za 

platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra 

platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú rizikové a 

zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov," 

dodáva ministerstvo. 

 Zároveň sa zavádza povinnosť platiť DPH prijímateľovi, 

respektíve kupujúcemu. Toto "opačné" pravidlo má platiť najmä pri 

nútenom predaji nehnuteľností konkurzom či exekúciou, ale aj pri 

predaji tovaru v rámci výkonu záložného práva a zabezpečovacieho 

prevodu vlastníckeho práva. Práve v týchto prípadoch totiž podľa 

rezortu dochádza k nevymožiteľnosti dane na strane predávajúceho, 

pričom kupujúci si uplatňuje právo na odpočítanie vstupnej dane. 

 Zavádza sa tiež povinnosť zábezpeky na daň či ručenie za ňu. "V 

žiadnom prípade cieľom zavedenia takých inštitútov v zákone nie je, 

aby tieto opatrenia negatívne ovplyvnili legálne podnikajúce 

subjekty," upozorňuje ministerstvo. Zdôrazňuje, že je vo všeobecnosti 

možné zvýšením miery efektivity výberu DPH na priemernú úroveň únie 

zvýšiť výnos tejto dane približne o 1,6 % hrubého domáceho produktu, 

čo je 1,1 miliardy eur. 
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HOSPODÁRSTVO: Spotrebiteľská dôvera v USA je najnižšia za 5 
mesiacov 

 Washington 26. júna (TASR) - Dôvera amerických spotrebiteľov 

klesla v júni na 5-mesačné minimum. Američania sú totiž 

pesimistickejší ohľadom budúceho vývoja na trhu práce a rastu ich 

príjmov. 

 Index spotrebiteľskej dôvery inštitútu Conference Board sa 

znížil na 62 bodov z revidovaných 64,4 bodu v máji. Bol to už štvrtý 

pokles za sebou. Ekonómovia, oslovení agentúrou Bloomberg, v priemere 

očakávali zníženie indexu na 63 bodov. 

 Ukazuje sa, že zlacnenie benzínu má len obmedzený vplyv na 

náladu spotrebiteľov. Tvorba pracovných miest sa totiž spomalila 

rovnako ako rast príjmov. Index spotrebiteľskej dôvery je pozorne 

sledovaným indikátorom, keďže v USA až 70 % ekonomickej aktivity 

pripadá na spotrebiteľské výdavky. 

 Informovala o tom agentúra Bloomberg. 

 

 

 12 lom eko 

 

NRSR: M. Beblavý: Vláda zvyšuje počet najvyšších predstaviteľov, chce 
politruk 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Vláda SR návrhom novelizácie 

kompetenčného zákona zvyšuje počet najvyšších štátnych 

predstaviteľov, a teda neprináša žiadne úspory. Na záver piateho 

rokovacieho dňa tretej schôdze NR SR to v rozprave k návrhu tejto 

právnej normy vyhlásil poslanec SDKÚ-DS Miroslav Beblavý, ktorý 

vládny Smer-SD upozornil, že jeho strana novelu nepodporí. 

 "Očakával som, že to bude prvý príklad úspor na výdavkovej 

strane štátu, ale nič také tam nie je. Nemení sa ani počet členov 

vlády, len jeden sa mení za druhého. Počet štátnych tajomníkov sa 

navyše zvyšuje," upozornil Beblavý. Ako príklad uviedol 

znovuzavedenie druhého štátneho tajomníka v rezortoch vnútra, 

zahraničných vecí, hospodárstva, pôdohospodárstva či práce. Podľa 

jeho slov chce mať vládny Smer-SD na ministerstvách nielen 

odborníkov, ale aj politrukov. 

 Na margo poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorý sa má stať 

podpredsedom vlády pre veľké investičné projekty, Beblavý povedal, že 

táto funkcia sa vytvára len preto, aby "Vážny a Poór nestratili svoju 

spoločenskú vážnosť a možnosť získať primeraný podiel na verejnom 

obstarávaní". 

 Anton Martvoň (Smer-SD) Beblavého upozornil, že každá vláda má 

právo presadiť si svoju predstavu fungovania vlády a ministerstiev. 

"Naša vláda zhodnotila, že je potrebné urobiť takúto zmenu, nakoľko 

SR sa nachádza v krízovej situácii v mnohých oblastiach. Naša vláda 

sa chystá pracovať nie dovolenkovať, chystá sa pomôcť ľuďom. Preto 

zvyšujeme počet štátnych tajomníkov, navyše, približne rovnaký počet 

bol aj za vlád Mikuláša Dzurindu," zdôraznil Martvoň. 

 Novela kompetenčného zákona okrem iného presúva kompetencie v 

oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstvo 

práce. Súčasná exekutíva už totiž nepočíta so samostatným 

vicepremiérskym postom pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý 
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za predchádzajúceho kabinetu Ivety Radičovej zastával Rudolf Chmel 

(Most-Híd). 

 Právomoci, týkajúce sa podpory kultúry národnostných menšín, 

majú zase prejsť na Úrad vlády SR. Ten bude vykonávať aj jednotlivé 

ustanovenia vyplývajúce zo zákona o jazykoch národnostných menšín. 

Úrad tak bude poskytovať odbornú a metodickú pomoc napríklad orgánom 

verejnej správy pri jeho vykonávaní. 

 Napriek plánom dnes snemovňa nehlasovala o predsedovi a členoch 

Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Napriek pôvodnej dohode totiž v 

pléne nebola zhoda, či majú poslanci hlasovať o všetkých troch 

kandidátoch naraz alebo osobitne. Najbližšie hlasovanie je 

naplánované na stredu (27.6.) o 17.00 h. 
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ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI 
 

SOCIÁLNE: Priemerné obdobie PN na Slovensku bolo v máji 55,38 dňa 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Priemerné obdobie trvania 

práceneschopnosti (PN) predstavovalo v máji tohto roka za celé 

Slovensko 55,38 dňa. PN tak od začiatku roka vzrástla približne o 10 

dní. Informuje o tom Sociálna poisťovňa (SP) na svojej internetovej 

stránke. 

 Najkratšie obdobie PN na jeden prípad v piatom mesiaci 2012 

vykazovali okresy Komárno (34,72 dňa), Žiar nad Hronom (34,99 dňa) a 

Myjava (37,35 dňa). Naopak, najvyššie čísla zaznamenali okresy 

Svidník (116,11 dňa), Stropkov (105,71 dňa) a Vranou nad Topľou 

(95,01 dňa). 

 Práceneschopnosť dosiahla v máji 2012 za celé Slovensko v 

priemere 3,91 %. Najvyšší podiel nepracujúcich mal Prešovský kraj, a 

to 6,29 %. Najmenej ich tradične bolo v Bratislavskom kraji, 

konkrétne 2,12 %. 
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J. BURIAN: Vstup do druhého piliera bude dobrovoľný až do veku 35 
rokov 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Druhý dôchodkový pilier je zle 

nastavený, má nevýhodnú skladbu sporiteľov. Takto na dnešnej tlačovej 

konferencii zdôvodnil potrebu zmien v jeho nastavení minister práce 

Ján Richter (Smer-SD). Zmeniť sa tak má vstup do piliera, percento 

mesačného príspevku či nastavenie a porovnávanie fondov. 

 Po novom sa má zmeniť povinný vstup na dobrovoľný, a to až do 

veku 35 rokov sporiteľa. Inak bude vyzerať aj príspevok. Súčasný 9-% 

odvod nahradí 4-% s tým, že sporitelia si môžu k tomuto prispieť nimi 

zvolenou sumou. "Výšku neobmedzujeme," upozornil štátny tajomník 

rezortu Jozef Burian (Smer-SD) a dodal, že daňovú výhodnosť budú mať 

len 2 %. Túto možnosť podľa neho využije 15 % až 20 % ľudí. 

 V prípade fondov má zostať minimálne jeden garantovaný a jeden 

negarantovaný. Zavedenie ďalších fondov nechá štát na jednotlivých 

dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS). Sledované obdobie 

pri garanciách, základné porovnávacie obdobie, bude 10 rokov. 

"Vytvárame tiež možnosť pre tie DSS, ktoré majú záujem, využiť aj 15-

ročné obdobie," dodal Burian. 

 Štát mení aj niektoré odplaty pre DSS. Zachovaná zostáva 

odplata za vedenie dôchodkového účtu na úrovni maximálne 1 %. Odplata 

za správu fondu zostáva 0,3 % ročne pri garantovaných fondoch a 

zvyšuje sa pri negarantovaných na 0,6 %. Porastie aj odplata za 

zhodnotenie majetku vo fondoch, a to z dnešných 5,6 % na 10 %. Burian 

označil práve túto odmenu za motivačnú pre DSS. 

 

 

 UPOZORNENIE: 

 TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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 Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotoreportáž a 

videozáznam. 
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SOCIÁLNE: V prvom pilieri sa zvýši solidarita, valorizovať sa bude o 
infláciu 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Rezort práce už oznámil komplexné 

zmeny v prvom pilieri, zvýšiť sa má solidarita, zmeniť valorizácia či 

zaviesť inštitút minimálneho dôchodku. "Kľúčom k udržateľnosti 

dôchodkového systému je aj zmena prvého piliera," upozornil na 

dnešnej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva Jozef 

Burian (Smer-SD). 

 Solidárnejší v tomto systéme budú po novom všetci s príjmom nad 

1000 eur. Naopak, pomôcť sa má Slovákom so mzdou pod priemernou 

úrovňou, teda pod 786 eur. "Slovensko malo nízku solidaritu v prvom 

pilieri. Základná miera solidarity je totiž nutná a nastavenie 

zodpovedá aj slovenským podmienkam," dodal. 

 Zmenou má prejsť aj spôsob valorizácie. Okrem dočasného modelu 

každoročného zvyšovania dôchodkov o pevnú sumu sa zmení aj výpočet 

samotnej valorizácie. "Bude sa postupne znižovať švajčiarsky model," 

vysvetlil Burian s tým, že sa bude viac brať do úvahy zmena miery 

inflácie ako rast priemernej mzdy. Tento proces by mal byť zavŕšený v 

roku 2017, kedy by sa mali dávky valorizovať už len o dôchodcovskú 

infláciu. 

 Zaviesť sa má tiež inštitút minimálneho dôchodku, ktorý bude 

závisieť od počtu odpracovaných rokov. "Veľa ľudí pracovalo na úrovni 

minimálnej mzdy a jednoducho po 40 rokoch práce sa dostali do hmotnej 

núdze. Nie je správne, aby stáli v radoch s tými, ktorí v živote 

nepracovali," odôvodnil zmenu štátny tajomník. 

 

 

 UPOZORNENIE: 

 TASR ponúka k správe zvukový záznam. 

 Obrazová redakcia TASR vydáva k správe videozáznam. 
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Ľ. LOPATKA: Rozpočet Sociálnej poisťovne by bol deficitný aj bez 
druhého pilie 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Rozpočet Sociálnej poisťovne (SP) 

by bol deficitný aj v prípade nezavedenia druhého dôchodkového 

piliera. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil šéf 

poisťovne Ľuboš Lopatka. 

 Tohtoročný príjem SP je stanovený na úrovni 6,7 miliardy eur 

bez štátnej pomoci, pričom výdavky by mali byť približne o 1,78 

miliardy eur vyššie ako príjmy. Lopatka ďalej vysvetlil, že iba 

výdavky na starobné poistenie budú predstavovať až 4,8 miliardy eur. 

 Tieto výdavky na dôchodky sa tak nepokrývajú iba z príspevkov 

dôchodkového poistenia, ktoré majú v tomto roku dosiahnuť 2,1 

miliardy eur. "Prelievame finančné prostriedky v rámci zákona z 

ostatných prebytkových fondov a zo štátneho rozpočtu," podotkol s 
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tým, že tohtoročný transfer od štátu bude predstavovať približne 1,8 

miliardy eur. 
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SOCIÁLNE: Najviac peňazí majú sporitelia v akciových fondoch 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Slováci mali uložené v štyroch 

fondoch dôchodkových správcovských spoločností (DSS) k 22. júnu tohto 

roka viac ako 5,08 miliardy eur. Vyplýva to z týždenných štatistík 

Asociácie DSS (ADSS). 

 Najviac peňazí majú sporitelia stále v akciových fondoch, teda 

pôvodných rastových, a to 3,04 miliardy eur. Aktuálna hodnota 

dôchodkovej jednotky sa však vo všetkých DSS pohybuje na nízkych 

úrovniach, konkrétne od 0,035407 do 0,037062 eura. Tieto fondy 

zaznamenávajú najnižšie zhodnotenie od ich vzniku, niektoré menej ako 

jedno percento. 

 Čistá hodnota zmiešaných, pôvodne vyvážených fondov bola 1,42 

miliardy eur. Hodnota dôchodkovej jednotky sa nachádzala na úrovni 

0,036135 až 0,037730 eura. V bývalých konzervatívnych, teraz 

dlhopisových fondoch si Slováci uložili 613,89 milióna eur s 

aktuálnou hodnotou dôchodkovej jednotky od 0,039583 do 0,040658 eura. 

Práve tieto fondy majú od svojho vzniku najvyššie čísla zhodnotenia, 

do troch percent. 

 V novovzniknutých indexových fondoch sa nachádzalo viac ako 

2,15 milióna eur s hodnotou dôchodkovej jednotky od 0,032288 do 

0,033140 eura, pričom sporiteľov evidovali všetky dôchodkové 

spoločnosti. Tieto fondy kopírujú svetové indexy. Fond môže byť 

zložený z ľubovoľného počtu indexov a na ich základe má DSS nakupovať 

cenné papiere. 

 Slováci si môžu vybrať spomedzi šiestich spoločností, ktoré 

ponúkajú tento druh sporenia na starobu. Je to Aegon, d. s. s., 

Allianz-Slovenská, d. s. s., AXA, d. s. s., DSS Poštovej banky, d. s. 

s., ING, d. s. s. a VÚB Generali, d. s. s. 
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P. FREŠO: Vyzývame vládu, aby zastavila proces zmien v dôchodkovom 
systéme 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Opozičná SDKÚ-DS vyzýva vládu, aby 

zastavila dnes oficiálne oznámené zmeny v dôchodkovom systéme. 

"Žiadna konsolidácia, žiadna demografická kríza nemôže ospravedlniť 

takéto obrovské zmeny, takýto obrovský zásah, bez dohody, ktorá by 

bola širšia v spoločnosti," upozornil na brífingu šéf strany Pavol 

Frešo. 

 Ohlásené zmeny SDKÚ-DS odmieta. "Sú dôkazom, že silný 

vyhrávajú," zdôraznil Frešo s tým, že podľa neho sa iba socialistami 

vedená vláda dohodla s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami 

(DSS). Na jednej strane totiž rezort práce navrhuje znížiť odvod do 

druhého piliera z aktuálnych 9 % na 4 %, no na druhej zvyšuje pre 

DSS-ky odplaty. 

 "Neexistuje, aby sa konsolidácia diala na úkor tých, čo 

vytvárajú hodnoty. Vláda doslova galopom berie sporiteľom a DSS-ky 
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odmeňuje za výkon," vysvetlil. Dodal, že práve toto je veľmi silným 

signálom pre opozíciu, aby si sadla s odborníkmi a zainteresovanými 

za okrúhly stôl a hľadala riešenie. 

 

 

 UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. 
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SOCIÁLNE: Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v 
apríli vzrástol 

 Paríž 26. júna (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných v 

evidencii úradov práce vo Francúzsku sa v apríli prudko zvýšil a 

dosiahol najvyššiu úroveň od augusta 1999. To signalizuje, že 

situácia na pracovnom trhu v druhej najväčšej ekonomike eurozóny sa 

rýchlo zhoršuje. 

 Podľa najnovších údajov ministerstva práce, v apríli 

zaevidovali úrady v krajine nárast nezamestnaných o 33.000 na 2,92 

milióna ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich počet 

zvýšil o 1,2 %. Miera nezamestnanosti v krajine vytrvalo stúpa už 13 

mesiacov v rade. 

 Tieto údaje neboli vypracované podľa metodiky Medzinárodnej 

organizácie práce (ILO) a odrážajú vývoj na pracovnom trhu práce vo 

Francúzsku, bez zámorských území. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE 
 

FINANCIE: B. Obama hovoril s M. Montim o problémoch eurozóny 

 Washington 26. júna (TASR) - Americký prezident Barack Obama v 

pondelok (25. 6.) hovoril s talianskym premiérom Mariom Montim, 

pričom hlavnou témou ich diskusií bol najnovší vývoj v európskej 

ekonomike a nevyhnutnosť podporiť hospodársky rast a stabilitu v 

eurozóne. Informoval o tom Biely dom. Na rovnakú tému diskutoval 

americký prezident s Montim a ďalšími európskymi partnermi aj na 

nedávno skončenom summite lídrov krajín G20 v Mexiku. 

 Okrem Montiho hovoril Obama aj s novým gréckym premiérom 

Antonisom Samarasom, ktorého vyzval na úzku spoluprácu s európskymi a 

medzinárodnými inštitúciami. Reagoval tak na najnovšie správy, že 

Grécko chce od medzinárodných veriteľov prehodnotenie súčasných 

prísnych podmienok druhého úverového programu. 

 Aktivity amerického prezidenta vzhľadom na dlhovú krízu v 

eurozóne naberajú v poslednom období na intenzite. Dôvodom je podľa 

analytikov fakt, že dlhová kríza, ktorú sa Európe zatiaľ nedarí 

zvládnuť, ohrozuje krehké oživovanie americkej ekonomiky, čo by mohlo 

nepriaznivo ovplyvniť šance Obamu na znovuzvolenie v novembrových 

prezidentských voľbách. 

 Informovala o tom agentúra AP. 
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NR SR: NBS za rok 2011 vykázala stratu 77 miliónov eur 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) 

vykázala za rok 2011 stratu vo výške 77 miliónov eur. Vyplýva to zo 

správy o výsledku hospodárenia NBS, o ktorej na úvod piateho 

rokovacieho dňa tretej schôdze NR SR diskutujú poslanci. V roku 2010 

mala centrálna banka stratu až 515 miliónov eur. Straty sa plánujú 

uhradiť z budúcich ziskov NBS. 

 Najväčší dopad na vlaňajšiu vykázanú stratu mali nerealizované 

straty z ocenenia finančných nástrojov na trhovú cenu v objeme 462 

miliónov eur v dôsledku poklesu trhových cien cenných papierov a 

derivátov nachádzajúcich sa v investičnom portfóliu NBS v roku 2011. 

 Čisté náklady na prevádzku NBS v roku 2011 dosiahli 60 miliónov 

eur. Náklady na zamestnancov a sociálne náklady boli v sume 34 

miliónov eur, na prevádzku a správu banky 21 miliónov eur, odpisy 10 

miliónov eur a prevádzkové výnosy dosiahli 5 miliónov eur. K 31. 

decembru 2011 bolo v evidenčnom stave NBS celkovo 1075 zamestnancov, 

čo bol oproti 31. decembru 2010 pokles o štyroch pracovníkov. 

 Poslanci NR SR dnes budú okrem iného hovoriť aj o Výročnej 

správe Ústavu pamäti národa (ÚPN), z ktorej je zrejmé, že ústav 

dostal minulý rok 151 žiadostí o sprístupnenie dokumentov po bývalých 

bezpečnostných zložkách štátu z obdobia rokov 1939 až 1989. S 

dokumentmi sa tak vlani oboznámilo 59 osôb, ktorým ÚPN zverejnil 5540 

strán dokumentov. Z grafu zverejneného v dokumente vyplýva, že ide o 

historicky najnižší počet žiadostí. Najviac, 4295, ich bolo v roku 

2003, odvtedy počet žiadostí s výnimkou dvoch rokov postupne klesal. 
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 Po tom, ako minulý týždeň snemovňa schválila medzinárodnú 

zmluvu o vytvorení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), sa 

musia poslanci vyrovnať aj s vládnym návrhom zákona o EMS, ktorý 

podrobnejšie upravuje účasť Slovenska v trvalom eurovale. Na návrh 

vlády by sa o právnej norme malo rokovať v skrátenom legislatívnom 

konaní. Podľa zákona bude hotovostný vklad SR do EMS predstavovať 

659,2 milióna eur. Vklad bude splatný v piatich splátkach, pričom 

prvú z nich vo výške 131,84 milióna eur Slovensko zaplatí už 15 dní 

po vstupe zmluvy o EMS do platnosti. 

 O 11. hodine bude zákonodarný zbor hlasovať aj o odvolaní 

generálnej riaditeľky RTVS Miloslavy Zemkovej z funkcie. Dôvodom na 

odvolanie šéfky telerozhlasu je, že údajne porušila zákonnú povinnosť 

písomne informovať Radu RTVS "o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, 

predmetom ktorého je plnenie presahujúce sumu 100.000 eur". Podľa 

mediálneho parlamentného výboru sa previnila tým, že zverejnila výzvu 

na verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov pre mediálny komplex 

skôr, ako o tomto zámere informovala Radu RTVS. 
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FINANCIE: V Paríži sa dnes zídu ministri financií 4 najväčších ekonomík 
eurozó 

 Paríž 26. júna (TASR) - Ministri financií Nemecka, Francúzska, 

Talianska a Španielska sa dnes v podvečerných hodinách zídu v Paríži, 

aby ešte pred kľúčovým summitom Európskej únie (28. - 29. 6.) 

prediskutovali otázky riešenia dlhovej krízy eurozóny. Informoval o 

tom francúzsky minister financií Pierre Moscovici. 

 "Máme záujem s Nemeckom spolupracovať," odpovedal Moscovici na 

otázku rozhlasovej stanice France Info, ktorá sa týkala tlaku na 

francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda a nemeckú kancelárku 

Angelu Merkelovú, aby sa dohodli na spôsobe riešenia šíriacej sa 

dlhovej krízy. 

 "Zajtra sa uskutoční schôdzka, veľmi dôležitá, Francoisa 

Hollanda a Angely Merkelovej a dnes večer sa stretnem s ministrami 

financií Nemecka, Talianska a Španielska," povedal Moscovici. Okrem 

ministrov sa podľa neho na dnešnom večernom stretnutí zúčastní aj 

komisár EÚ. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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NRSR: Celková hodnota kumulovanej emisie bola ku koncu vlaňajška 
7,36 mld. eur 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenská národná banka (NBS) 

vydala do obehu do konca minulého roka celkovo 7,36 miliardy eur. 

Hodnota akumulovanej emisie tak v medziročnom porovnaní vzrástla o 

21,6 %. V roku 2010 evidovala NBS jej nárast o 30,8 %. 

 "Denný vývoj emisie v roku 2011 takmer kopíruje vývoj v roku 

2010 s posunom hodnoty o 1,5 miliardy eur," uviedla NBS vo svojej 

Výročnej správe za rok 2011, ktorú dnes vzala na vedomie Národná rada 

(NR) SR. 
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 Kým pri hodnote emisie takmer celú emisiu predstavovali 

eurobankovky s podielom 98,4 %, z pohľadu množstva emitovaných 

eurových peňazí bol pomer opačný. Eurobankovky tvorili iba 20,46 % z 

celkového počtu, euromince 79,50 %, zvyšnú časť predstavovali 

zberateľské euromince. "Čistá kumulovaná emisia od prijatia eura ku 

koncu roka 2011 predstavovala 108 miliónov kusov eurobankoviek a 

takmer 420 miliónov kusov euromincí, vrátane pamätných euromincí," 

konštatovala banka. 

 Najviac emitovanou eurobankovkou bola v uvedenom období 50-

eurová bankovka. Jej podiel bol viac ako 29 % na celkovom množstve. 

Čo sa týka hodnoty emisie, v roku 2011 zaznamenala najvyšší prírastok 

500-eurová bankovka. Dopyt po nej bol v 2. polroku 2011 veľmi vysoký 

v SR rovnako ako v celej eurozóne. Z hľadiska množstva bol najvyšší 

ročný prírastok dosiahnutý pri 20-eurovej bankovke. 

 Najviac emitovanými euromincami boli vlani mince najnižších 

nominálnych hodnôt, teda 1 cent a 2 centy. "Ich spoločný podiel na 

celkovom množstve emitovaných euromincí tvoril viac ako polovicu 

emitovaných euromincí," dodala NBS. 

 Banka v roku 2011 zabezpečila výrobu a dodala do Eurosystému 

74,46 milióna kusov eurobankoviek. Z toho 37,86 milióna kusov 

bankoviek v nominálnej hodnote 5 eur a 36,6 milióna kusov bankoviek v 

nominálnej hodnote 20 eur. NBS dala takisto vyrobiť 20,4 milióna 

kusov euromincí v nominálnej hodnote 1 cent, 15 miliónov kusov mincí 

v hodnote 2 centy a 5 miliónov kusov mincí v hodnote 2 eurá. "Koncom 

roka bola realizovaná aj výroba 1 milióna kusov pamätných euromincí v 

nominálnej hodnote 2 eurá s tematikou 10. výročia zavedenia 

hotovostnej meny euro," informovala centrálna banka. 
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FINANCIE: Španielsko predalo krátkodobé dlhopisy, úroky vzrástli 2- až 
3-násob 

 Madrid 26. júna (TASR) - Španielsko dnes predalo krátkodobé 

dlhopisy s dvojnásobne až trojnásobne vyšším úrokom. Trhy tak 

zareagovali na žiadosť Madridu o pomoc pre svoje banky a na následné 

zníženie ratingu inštitúcií zo strany agentúry Moody´s. 

 Madrid predal dlhopisy s troj- a 6-mesačnou lehotou splatnosti 

v celkovom objeme 3,1 miliardy eur. To je tesne nad predpokladanou 

hornou hranicou vládou očakávanej sumy. Úroky však zaznamenali 

výrazný rast. 

 V prípade 3-mesačných dlhopisov dosiahol úrok 2,36 %, zatiaľ čo 

v rovnakej aukcii minulý mesiac predstavoval len 0,85 %. Čo sa týka 

6-mesačných dlhopisov, úrok z nich vzrástol takmer dvojnásobne z 1,7 

% (májová aukcia) na 3,24 %. 

 Španielsko v pondelok (25. 6.) oficiálne požiadalo krajiny 

eurozóny o pomoc na rekapitalizáciu bánk. Konkrétna suma zatiaľ nie 

je známa, eurozóna však začiatkom júna Španielsko informovala, že 

môže poskytnúť úver do 100 miliárd eur. Rovnako v pondelok agentúra 

Moody´s znížila rating 28 španielskym bankám o jeden až štyri stupne, 

pričom niektoré sa dostali do špekulatívneho pásma. Agentúra pri 

svojom rozhodnutí poukázala najmä na zhoršujúcu sa situáciu 

Španielska pri financovaní dlhu. 

 Informovali o tom agentúry AP a DPA. 
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FINANCIE: Japonský parlament schválil zvýšenie DPH z 5 na 10 % 

 Tokio 26. júna (TASR) - Japonský parlament dnes schválil návrh 

zákona o zvýšení dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom návrh prešiel 

vďaka podpore opozičných strán. Naopak, viacerí poslanci z vládnej 

strany premiéra Jošihika Nodu boli proti, čo môže ohroziť jeho 

pozíciu. 

 Dolná komora parlamentu odsúhlasila návrh zákona pomerom hlasov 

363 za a 96 proti. DPH by tak do konca roku 2015 mala dosiahnuť 10 %, 

zatiaľ čo v súčasnosti je to len 5 %. Zvýšenie sa uskutoční v dvoch 

etapách, najskôr sa v roku 2014 DPH zvýši na 8 % a v nasledujúcom 

roku na spomínaných 10 %. 

 Cieľom je znížiť obrovský štátny dlh, ktorý dnes dosahuje 

približne 200 % hrubého domáceho produktu (HDP). Príjmy z nových daní 

by okrem toho mali pomôcť krajine pri financovaní rastúcich nákladov 

na sociálne zabezpečenie rýchlo starnúceho obyvateľstva. 

 Návrh zákona však vyvolal spory vo vládnucej Demokratickej 

strane premiéra Nodu. Viacerí poslanci tejto strany hlasovali proti a 

pohrozili odchodom zo strany, čo by mohlo viesť k novým voľbám. Podľa 

nesúhlasiacich poslancov vláda porušila sľuby, ktoré dala ľuďom v 

predvolebnej kampani, ale najmä, zvýšená daň obmedzí domácu spotrebu, 

čo vymaže očakávaný prínos vyššej dane pre štát. 

 O návrhu zákona bude hlasovať ešte horná komora parlamentu, kde 

by však mal prejsť. Väčšinu v nej má totiž opozícia, ktorá zvýšenie 

dane podporuje. 

 Informovali o tom agentúry AP a DPA. 
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FINANCIE: Taliansko predalo dlhopisy za 3,9 mld. eur 

 Rím 26. júna (TASR) - Taliansku sa naďalej predražuje 

financovanie na trhu. Tretia najväčšia ekonomika eurozóny dnes síce 

získala z predaja dlhopisov plánovanú sumu, ale úročenie dlhu 

pokračuje v raste. 

 Rím predal dlhopisy celkovo za 3,9 miliardy eur, čo je takmer 

maximum z plánovaného rozpätia. Z predaja dvojročných dlhopisov s 

nulovým kupónom získal 2,991 miliardy eur. Ich priemerný výnos 

vzrástol na 4,71 % zo 4,04 % na poslednej porovnateľnej aukcii 28. 

mája. Dopyt prekonal ponuku 1,65-násobne. 

 Talianske ministerstvo financií tiež predalo dva dlhopisy s 

kupónom naviazaným na infláciu celkovo za 916 miliónov eur. Výnos 

dlhopisu splatného v roku 2016 vyskočil na 5,20 % zo 4,39 % v máji. 

Priemerný výnos dlhopisu splatného v roku 2026 dosiahol 5,29 %. Dopyt 

na aukciách týchto dlhopisov prevýšil ponuku 2,3-násobne. 

 Úspešné aukcie nepriniesli uvoľnenie na sekundárnom talianskom 

dlhopisovom trhu. Naopak, výnos 10-ročných talianskych dlhopisov sa 

zvýšil o 0,06 % na 6,05 %. Na porovnanie: výnos 10-ročných nemeckých 

dlhopisov aktuálne predstavuje 1,5 %. 

 Informovali o tom agentúry Reuters a DPA. 
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FINANCIE: Podmienkou vydávania eurobondov je fiškálna integrácia 

 Brusel 26. júna (TASR) - Eurozóna by mohla vytvoriť spoločné 

ministerstvo financií a emitovať spoločné dlhopisy v strednodobom 

horizonte. To by bol posledný stupeň fiškálnej únie, uvádza sa v 

dokumente, o ktorom budú rokovať lídri eurozóny na tohtotýždňovom 

summite. 

 "V strednodobom výhľade by mohla byť emisia spoločného dlhu 

preskúmaná ako prvok takejto fiškálnej únie," uvádza sa v správe, 

ktorú má k dispozícii agentúra Reuters. Podmienkou vydávania 

takzvaných eurobondov je však fiškálna integrácia a rámec pre 

"fiškálnu disciplínu a konkurencieschopnosť". Podľa správy sú 

potrebné nástroje, ktoré umožnia vyhnúť sa morálnemu hazardu a 

podporia zodpovednosť a dodržovanie pravidiel. 

 Správu pripravili predseda Európskej komisie (EK) José Manuel 

Barroso, predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, prezident 

Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi a šéf Euroskupiny Jean-

Claude Juncker. 

 Podľa britského denníka Financial Times (FT) by Európska únia 

(EÚ) mala v rámci fiškálnej integrácie získať rozsiahle kompetencie 

na zmenu národných rozpočtov. EK by predkladala detailný plán 

rozpočtovej konsolidácie pre krajiny, ktoré porušujú fiškálne 

pravidlá únie, pričom o zmenách v národných rozpočtoch by hlasovali 

všetky ostatné krajiny únie. 

 Vlády eurozóny by sa mali okrem toho kolektívne každoročne 

dohodnúť na "hornej hranici" pre národné rozpočty. Ak by niektorá z 

členských krajín chcela zvýšiť objem požičiavania, najprv by to 

museli schváliť ostatné vlády eurozóny. 

 Informovali o tom agentúra Reuters a denník Financial Times. 
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FINANCIE: Cyprus by mohol žiadať záchranný balík v hodnote od 6 do 
10 mld. eur 

 Nikózia 26. júna (TASR) - Cyprus, ktorý tento týždeň požiadal 

Brusel o záchranný balík, by mohol potrebovať od 6 do 10 miliárd eur. 

Uviedli to dnes cyperské médiá. 

 "V najbližších dňoch pricestujú na Cyprus experti z Európskej 

únie, aby zhodnotili naše potreby," povedal pre rádio RIK hovorca 

vlády Stefanos Stefanu. Hodnotu predpokladanej pomoci zatiaľ 

nezverejnil s tým, že o podrobnostiach sa bude rokovať práve v 

nasledujúcich dňoch. Podľa médií by sa však požiadavka mohla 

pohybovať v rozmedzí od 6 do 10 miliárd eur. 

 Stefanu zároveň dodal, že Cyprus okrem toho pokračuje aj v 

rozhovoroch o prípadnom ďalšom úvere od krajiny mimo Európskej únie, 

napríklad od Ruska alebo Číny. "Súbežne so žiadosťou podanou do 

Bruselu hľadáme aj ďalšie možnosti," povedal hovorca. Rusko už Cypru 

úver poskytlo a tento mesiac informovalo, že je pripravené ponúknuť 

ďalších 5 miliárd eur. 

 Cyprus sa v pondelok (25. 6.) stal už piatou krajinou eurozóny, 

ktorá sa obrátila na Brusel so žiadosťou o pomoc, pričom táto krajina 

bude prvou, ktorá tak urobila tesne pred prevzatím rotujúceho 

predsedníctva Európskej únie. Štvrtou krajinou medzi žiadateľmi bolo 

Španielsko, aj keď to požiadalo o pomoc len pre svoje banky. 

 Cyprus do problémov dostala vysoká expozícia voči gréckemu 

bankovému sektoru. Najväčšie problémy má druhá najväčšia banka v 
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krajine Cyprus Popular Bank. Na jej rekapitalizáciu musí Cyprus do 

konca júna zohnať 1,8 miliardy eur. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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NRSR: P. Kažimír: Do zákona o EMS ešte vstúpime, upravia sa 
právomoci parlamen 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Vykonávací zákon k medzinárodnej 

zmluve o Európskom mechanizme pre stabilitu (EMS) sa podľa ministra 

financií Petra Kažimíra (Smer-SD) aj v rámci skráteného 

legislatívneho konania bude meniť. "Pokúsime sa vstúpiť do návrhu 

takým spôsobom, aby časť kompetencií bola odovzdaná aj Národnej rade 

SR," avizoval dnes na pri predkladaní zákona v parlamente. 

 Zmyslom zákona o EMS je vytvoriť legislatívne podmienky pre 

realizáciu záväzkov, ktoré SR z tejto zmluvy vyplývajú. "Na to, aby 

SR splnila svoje záväzky, ku ktorým sa politicky zaviazala, je 

potrebné, aby sme v čo najkratšom časovom období prijali legislatívu 

umožňujúcu plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy o EMS," zdôvodnil 

Kažimír potrebu schváliť návrh v zrýchlenom režime. O tom, či takýto 

postup pripustí, bude snemovňa hlasovať dnes o 17. hodine. 

 Slovensko má podľa neho záujem byť medzi prvými krajinami 

eurozóny, ktoré dopomôžu sfunkčneniu mechanizmu, a tým aj k 

stabilizácii situácie v menovej únii. NR SR schválila trvalý euroval 

minulý týždeň v piatok (22.6.), jeho oficiálne spustenie je 

naplánované na 9. júl. Eurozóna čaká predovšetkým na ratifikáciu 

mechanizmu v Nemecku, hlasovanie Bundestagu sa očakáva 29. júna. 

 Kažimír pripomenul, že ratifikovaním mechanizmu vznikajú členom 

okamžité záväzky, ktoré musí splniť. Prvú splátku vo výške takmer 132 

miliónov eur z upísaného základného imania v sume 660 miliónov eur 

bude musieť SR uhradiť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti 

vykonávacieho zákona k základnej zmluve. 
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S&P: Nemecké banky patria medzi najsilnejšie na svete 

 Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Nemecké banky aj 

napriek európskej dlhovej kríze dokazujú svoju silu, tvrdí ratingová 

agentúra Standard & Poor's (S&P). 

 "Nemecký bankový sektor považujeme za jeden z najsilnejších na 

svete," uviedol analytik S&P Harm Semder. Po nedávnom prehodnocovaní 

bonity bánk agentúrou sú na tom nemecké finančné inštitúty najlepšie 

hneď za švajčiarskymi a kanadskými bankami. Silu nemeckých bánk 

dokazuje aj bezproblémový prístup k čerstvým peniazom. Podľa Semdera 

majú prebytok likvidity.  

 Semder však upozornil, že zhoršenie situácie v Taliansku a 

Španielsku ohrozí aj Nemecko. "V žiadnom prípade to nie je tak, že 

momentálne považujeme Nemecko za ostrov blaha." Negatívny vývoj v 

Taliansku a Španielsku podľa neho zhorší aj situáciu v Nemecku, čo by 

znamenalo, že S&P by musela prehodnotiť jeho bonitu. V súčasnosti má 

však dobrý stav najväčšej európskej ekonomiky pozitívny vplyv aj na 

nemecké banky. 
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 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Britský rozpočtový deficit bol v máji vyšší, než sa očakávalo 

 Londýn 26. júna (TASR) - Británia mala v máji vyšší rozpočtový 

deficit, než sa očakávalo. Recesia totiž znižuje výber daní a vládne 

výdavky sa zvyšujú. 

 Schodok bez započítania vládnej podpory pre banky dosiahol 17,9 

miliardy GBP (22,3 miliardy eur) oproti 15,2 miliardy GBP v rovnakom 

období vlani, informoval britský štatistický úrad. Ekonómovia 

počítali s deficitom na úrovni 14,8 miliardy GBP. Výdavky vyskočili 

medziročne o 7,9 % a príjmy sa zvýšili len o 1,6 %. Na dani z príjmu 

ministerstvo financií vyzbieralo o 7,3 % menej ako pred rokom. 

 Uvedené čísla sú vodou na mlyn opozičným labouristom, ktorí 

tvrdia, že vláda snahou o rýchle zníženie deficitu prehlbuje recesiu. 

Tiež ukazujú, že len veľmi ťažko splní svoj cieľ znížiť v 

prebiehajúcom fiškálnom roku deficit na 120 miliárd GBP. "Deficit 

bude vyšší len z toho dôvodu, že ekonomika sa spomaľuje," myslí si 

hlavný ekonóm Deutsche Bank pre Britániu George Buckley. 

 Informovala o tom agentúra Bloomberg. 

 (1 EUR = 0,80285 GBP) 
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FINANCIE: Španielsko skúma zvýšenie DPH na vybrané produkty 

 Madrid 26. júna (TASR) - Španielsko by mohlo zvýšiť daň z 

pridanej hodnoty (DPH) na niektoré tovary a služby, ktoré majú v 

súčasnosti nízku sadzbu tejto dane. Oznámilo to dnes ministerstvo 

financií, podľa ktorého zvýšenie DPH pomôže krajine stlačiť do konca 

roka schodok v rozpočte na požadovanú úroveň. 

 Španielsko má v rámci Európy jednu z najnižších DPH, a to 18 %, 

pričom na viaceré vybrané produkty platí ešte nižšia, 8-% sadzba DPH, 

či dokonca "superznížená" sadzba DPH na úrovni 4 %. 

 "Ministerstvo skúma preradenie určitých produktov a služieb z 

nižšej, prípadne supernízkej sadzby DPH, na vyššiu úroveň," uviedol 

hovorca ministerstva. 

 Revíziu a úpravu dane z pridanej hodnoty smerom nahor 

odporučili Španielsku aj Európska komisia aj Medzinárodný menový 

fond. 

 Viacerí analytici považujú výrazné zvýšenie DPH v Španielsku za 

jediný spôsob, ako môže krajina stlačiť schodok v rozpočte tak, ako 

sa zaviazala najmä po tom, ako Madrid požiadal o úver na záchranu 

bánk vo výške 100 miliárd eur. 

 Španielsko zdaňuje nižšou, 8-% sadzbou niektoré služby, 

napríklad ubytovanie v hoteloch a ďalšie služby pre turistov, a tiež 

knihy, noviny a iné periodiká, alebo lístky do kina či divadla. Na 

základné potraviny dokonca platí takzvaná superznížená DPH o výške 4 

%. 

 Zmena nižších sadzieb pri niektorých produktoch môže vláde 

pomôcť zvýšiť rozpočtové príjmy a zároveň si "zachovať tvár", keďže 

kabinet často vyhlasoval, že rast DPH by mohlo ešte viac zredukovať 

už aj tak slabé spotrebiteľské výdavky. 
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 Vláda už naznačila, že od budúceho roka zrejme DPH stúpne, ale 

konkrétnejšie sa k tejto téme nevyjadrila. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Rokovania o podmienkach úveru pre Španielsko chcú čas 

 Madrid 26. júna (TASR) - Rokovania o podmienkach úveru z 

európskeho záchranného fondu na rekapitalizáciu španielskych bánk sú 

veľmi komplikovaným procesom, ktorý zaberie určitý čas. Oznámilo dnes 

ministerstvo financií v Madride, ktoré tak zmrazilo vyhliadky na 

rýchlu finančnú injekciu pre banky v krajine. 

 Minister hospodárstva Luis de Guindos spresnil, že Madrid sa 

pri rokovaniach s predstaviteľmi Európskej únie (EÚ) sústredí na 

štyri oblasti: podmienky úverovej linky, podmienky reštrukturalizácie 

bánk, ktoré dostanú finančnú pomoc, podmienky pre finančný sektor ako 

celok a ďalšie opatrenia, ako napríklad vytvorenie "zlých bánk" do 

ktorých sa presunú toxické úvery. 

 "Je to veľmi komplikovaný balík, rokovania zaberú čas," povedal 

de Guindos v parlamente, kde informoval poslancov o úvere vo výške 

100 miliárd eur, ktorý 9. júna schválili ministri financií eurozóny. 

 Podľa dohody o úvere je finančná pomoc podmienená 

reštrukturalizáciou bánk aj celého finančného sektora v Španielsku. 

 Očakáva sa, že Madrid a jeho veritelia podpíšu memorandum o 

porozumení, teda dohodu o úvere 9. júla, ale rokovania o ďalších 

podmienkach rekapitalizácie a reštrukturalizácie bánk môžu prebiehať 

ešte niekoľko mesiacov po podpise. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE:Maďarská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú 
sadzbu na úrovni 7 

 Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarská centrálna banka ani dnes 

nezmenila kľúčovú úrokovú sadzbu a ponechala ju na úrovni 7 %, už 

šiesty mesiac po sebe. 

 Analytici takéto rozhodnutie očakávali. Magyar Nemzeti Bank 

naposledy zmenila kľúčový úrok vlani v decembri, keď ho zvýšila o 50 

bázických bodov, rovnako ako v novembri 2011. 

 Medziročná miera inflácie v krajine v máji tohto roka spomalila 

na 5,3 % z aprílových 5,7 % a hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. 

štvrťroku znížil o 0,7 % oproti predchádzajúcemu kvartálu, keď ešte 

vzrástol o 1,4 %. 

 Budapešť okrem toho minulý týždeň oznámila, že vláda sa chystá 

predložiť parlamentu novelu sporného zákona o centrálnej banke, ktorá 

je podmienkou začatia rokovaní medzi Budapešťou a Medzinárodným 

menovým fondom a pohotovostnej úverovej linke. 

 Informovala o tom agentúra RTTNews. 
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GRÉCKO: Novým ministrom financií bude stúpenec reforiem Jannis 
Sturnaras 

 Atény 26. júna (TASR) - Renomovaný profesor ekonómie na 

aténskej univerzite, dlhoročný stúpenec reforiem a zmenšenia štátneho 

aparátu Jannis Sturnaras (55) sa stane gréckym ministrom financií vo 

vláde premiéra Antonisa Samarasa. 

 Sturnaras má veľké skúsenosti z pôsobenia v gréckej centrálnej 

banke a v predstavenstve gréckej Obchodnej banky. Navyše sa šéf 

Inštitútu pre výskum hospodárstva a priemyslu spolupodieľal na 

rokovaniach o vstupe Grécka do eurozóny. 

 Sturnaras patrí medzi rozhodných stúpencov členstva Grécka v 

eurozóne. V uplynulých týždňoch bol ministrom hospodárstva v dočasnej 

gréckej vláde, ktorá priviedla krajinu k voľbám konaným 17. júna. 

 Ako vyplýva z informácií gréckej televízie, na prezentácii 

knihy v Aténach sa Sturnaras vyjadril, že Grécko má pred sebou 

neľahkú cestu, na ktorej bude nevyhnutné "preraziť  múry etablovaných 

kruhov a zmýšľania", ale dokáže to. 

 Termín, v ktorom nový minister financií zloží ústavou 

predpísanú prísahu, zatiaľ nie je známy. 

 Dezignovaný minister Vasilis Rapanos, ktorý krátko pred 

prevzatím funkcie v piatok skolaboval pre vyčerpanosť a je stále v 

nemocnici, sa v pondelok vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov. Jeho 

rozhodnutie predseda vlády akceptoval. 
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PREMIÉR: Nemám chuť presviedčať slovenskú verejnosť o ďalšej 
pomoci Grécku 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) trvá 

na tom, že Grécko musí plniť všetky svoje záväzky voči zahraničným 

veriteľom v rámci dohodnuté balíka pomoci. "Nemám žiadnu chuť chodiť 

po Slovensku a presviedčať slovenskú verejnosť o tom, že by Grécko 

malo dostať ďalšiu pôžičku," povedal dnes predseda vlády v súvislosti 

so snahou o zmiernenie podmienok, ktorú avizovala nová grécka vláda. 

 Šéf slovenskej exekutívy si vie predstaviť prípadný časový 

posun plnenia dohodnutých záväzkov. Rokovania s gréckymi 

predstaviteľmi však necháva na najvyšších predstaviteľov EÚ. "Na 

poslednom stretnutí, ktoré som mal s predsedom Európskej rady, padol 

názor, že to tempo, ktoré bolo nasadené v Grécku, je veľmi ťažké a 

veľmi prísne. Pocítil som záujem zo stany európskych predstaviteľov 

baviť sa o tom s gréckou vládou," pripustil Fico. 

 Podpredseda opozičnej SDKÚ-DS Ivan Štefanec v tejto súvislosti 

zdôraznil, že jeho strana presadzuje prísnu podmienenosť pomoci. "Som 

presvedčený, že zmäkčovanie podmienok pomoci nie je správna cesta," 

upozornil. Zároveň zdôraznil, že Slovensko by malo byť pre iné štáty 

vzorom dodržiavania pravidiel. "Potom budeme kredibilnejší aj v tom, 

že vyžadujeme dodržiavanie podmienok pre iné krajiny," dodal. 

 Nová grécka koaličná vláda požaduje zmiernenie podmienok 

úsporného programu, dohodnutého s takzvanou trojkou, teda Európskou 

komisiou (EK), Európskou centrálnou bankou (ECB) a Medzinárodným 

menovým fondom (MMF). Koaličné strany chcú predĺženie času na 

splnenie konsolidačného programu o dva roky. Okrem toho plánujú 

predĺžiť vyplácanie podpory v nezamestnanosti na 24 mesiacov z 

jedného roka a postupne zvýšiť nezdaniteľnú položku z 5000 eur na 

8000 eur. 
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 Grécka vláda tiež tvrdí, že nebude ďalej znižovať platy ani 

dôchodky a nebude zvyšovať dane. Okrem toho nechce prepúšťať v 

štátnom sektore. Jeho zoštíhlenie sa má udiať tak, že z 10 miest 

uvoľnených odchodom do dôchodku sa opäť obsadí len jedno. Dohodnutý 

úsporný balík počíta s tým, že v najbližších dvoch rokoch sa v 

štátnej správe prepustí asi 150.000 zamestnancov. 

 Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy však varoval Grécko 

pred zmiernením úsporných opatrení. "Treba si uvedomiť, že zvýšenie 

časovej flexibility pri presadzovaní konsolidácie znamená tiež 

zvýšenie finančných nákladov členských štátov," povedal Van Rompuy 

pre nemecký týždenník Welt am Sonntag. 
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NBS: V apríli sa zvýšil objem vkladov domácností aj firiem 

 Bratislava 26. júna (TASR) - V apríli 2012 sa zvýšil objem 

vkladov domácností ako aj nefinančných spoločností. Informovala o tom 

dnes Národná banka Slovenska (NBS). "Medzimesačný nárast vkladov 

nefinančných spoločnosti súvisel s akumuláciou vkladov s dohodnutou 

splatnosťou do 2 rokov, ktoré vykompenzovali pokles vkladov splatných 

na požiadanie," uviedla banka v zhrnutí svojho mesačného bulletinu za 

jún 2012. 

 V rámci vkladov domácností sa na náraste ich objemu podieľali 

takmer všetky splatnosti. Medziročná dynamika vkladov domácností tak 

pokračovala v relatívne vysokom tempe.  

 V apríli rástol aj objem úverov tak nefinančným spoločnostiam, 

ako aj domácnostiam. V rámci úverov pre firmy bol zaznamenaný 

predovšetkým nárast úverov do 1 roka, pričom objem úverov ostatných 

splatností mierne poklesol. Medziročná dynamika sa však v porovnaní s 

predchádzajúcim mesiacom spomalila.  

 V sektore domácností pretrvával najmä dopyt po úveroch na 

nehnuteľnosti, ako aj po spotrebiteľských úveroch. Medziročná 

dynamika sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom opäť mierne 

zmiernila. 

 V rámci úrokových mier došlo aj v apríli k miernemu nárastu 

cien úverov nefinančným spoločnostiam, pričom sa rovnako ako 

predchádzajúci mesiac zvýšili hlavne sadzby z investičných úverov a z 

úverov na nehnuteľnosti. Úrokové sadzby z úverov domácnostiam naopak 

mierne poklesli, predovšetkým pri úveroch na nehnuteľnosti, pričom 

išlo hlavne o medziúvery.  

 V rámci úrokových mier z vkladov ostali podľa NBS v oboch 

sektoroch sadzby na porovnateľnej úrovni s predchádzajúcim mesiacom. 
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FINANCIE: Banka Monte dei Paschi dostane štátnu pomoc vo výške 2 
mld. eur 

 Rím 26. júna (TASR) - Tretia najväčšia talianska banka Monte 

dei Paschi, ktorá má problém so získaním potrebného kapitálu, dostane 

štátnu pomoc vo výške až 2 miliardy eur. Dnes o tom rozhodla vláda 

premiéra Maria Montiho. 
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 Na financovanie tejto pomoci sa využijú finančné nástroje 

podobné Tremontiho dlhopisom, pomenovaným podľa bývalého ministra 

financií Giulia Tremontiho. Toskánska banka už v roku 2009 dostala 

štátnu pomoc vo výške 1,9 miliardy eur. To znamená, že celková výška 

pomoci pre Monte dei Paschi dosiahne až 3,9 miliardy eur. 

 Monte dei Paschi, ktorá je najstaršou bankou na svete, 

potrebuje čerstvý kapitál, aby splnila požiadavky Európskeho 

bankového dohľadu (EBA). Do konca júna musí zvýšiť kapitál o 3,3 

miliardy eur. Banku tvrdo zasiahla dlhová kríza, pretože vlastní 

veľký objem (okolo 25 miliárd eur) talianskych štátnych dlhopisov. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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FINANCIE: Fitch ponechala Holandsku najvyšší rating so stabilným 
výhľadom 

 Hague 26. júna (TASR) - Medzinárodná agentúra Fitch ponechala 

Holandsku najvyšší rating AAA so stabilným výhľadom. Podľa agentúry 

krajina má aj napriek pádu vlády a jesenným predčasným voľbám 

dôveryhodný plán na redukciu rozpočtového schodku. 

 Dohodla sa na ňom ešte v apríli odchádzajúca menšinová vláda 

premiéra Marka Ruttea s tromi opozičnými strany. Táto dohoda podľa 

Fitch zmiernila obavy, že Holandsko sa na dlhší čas ocitne vo vákuu. 

Naopak, politici v krajine vyslali trhom signál, že Holandsko v 

plánovanom termíne zníži svoj schodok v rozpočte pod povolenú hranicu 

3 % hrubého domáceho produktu z vlaňajších 4,7 % HDP. 

 Rutte a jeho kabinet rezignovali na svoje funkcie po tom, ako 

ich spojenec v parlamente, krajne pravicová strana Geerta Wildersa, 

odmietla podporiť vládny plán na zníženie rozpočtového deficitu 

piatej najväčšej ekonomiky eurozóny. Rutte ale získal na svoju stranu 

opozíciu a plán fiškálnej konsolidácie presadil. Následne zvolal na 

12. septembra predčasné voľby. 

 Stabilný výhľad podľa Fitch odráža názor agentúry, podľa ktorej 

Holandsko naďalej odoláva európskej dlhovej kríze. 

 Fitch s ďalší hodnotením počká až na programové vyhlásenie 

novej vlády. Agentúra ale upozornila, že ak sa kríza v eurozóne ešte 

zhorší, môže negatívne zasiahnuť aj otvorenú holandskú ekonomiku, čo 

bude mať vplyv aj na jej rating. 

 Informovala o tom agentúra AFP. 
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P. KAŽIMÍR: Fiškálna rada má byť ježkom v nohaviciach každej vlády 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, 

tzv. Fiškálna rada, má byť ježkom v nohaviciach každej vlády. 

Vyhlásil to dnes minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) počas 

rozpravy k návrhu na voľbu predsedu a členov rady. 

 Reagoval tak na vyjadrenia poslanca OĽaNO Alojza Hlinu, ktorý 

nechce hlasovať za nominantov, ktorých nepozná. Žiada, aby každý 

nominant, o ktorom má hlasovať parlament, vystúpil v pléne a 

predstavil sa všetkým poslancom. Kažimír mu vysvetľoval, že nominanti 
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do Fiškálnej rady tu nie sú na to, aby boli kamaráti s poslancami či 

vládou, práve naopak. 

 Zdôraznil, že parlament si do Fiškálnej rady nevolí kamarátov. 

"Oni nás od zajtra, ani jedných ani druhých, nemajú čo chváliť, 

nemajú nás hladiť, nemajú nám vychádzať v ústrety alebo zastierať 

naše prešľapy. Tento orgán je tu na to, aby dohliadal na akúkoľvek 

vládu, akejkoľvek farby. Na to, ako narába so všetkými ustanoveniami 

zákona o rozpočtovej zodpovednosti," vysvetlil Kažimír. 

 Poznamenal, že Fiškálna rada, o ktorej zložení bude parlament 

dnes rozhodovať, je nový orgán zapadajúci do celkového nového pohľadu 

regulácie a väčšej fiškálnej kooperácie v rámci EÚ. "A ten prvý tím, 

ktorý tam vstupuje, musí radu založiť, vytvoriť okolo seba odborný 

tím ľudí. Vytvoriť orgán, ktorý bude schopný vybudovať si vážnosť," 

upozornil minister financií. 

 Hlinovi preto odporúča, aby na chvíľu upustil od toho, čomu sa 

zaprisahal, a podporil nominantov do Fiškálnej rady. "Osobne ich 

poznám a som veľmi spokojný, že výsledkom zákona o rozpočtovej 

zodpovednosti je aj takýto typ nominácie," uviedol Kažimír. Hlina 

ešte predtým vyhlásil, že nepodporí nikoho, koho nepozná. Na predsedu 

rady je nominovaný Ivan Šramko, za členov Ľudovít Ódor a Michal 

Horváth. 
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NRSR: Legislatíva k trvalému eurovalu sa prerokuje v skrátenom konaní 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Hotovostný vklad Slovenskej 

republiky do Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) bude 

predstavovať 659,2 milióna eur. Vyplýva to z návrhu zákona o EMS, 

ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR prerokujú v skrátenom konaní. 

Vklad bude splatný v piatich splátkach, pričom prvú z nich vo výške 

131,84 milióna eur Slovensko zaplatí už 15 dní po vstupe zákona do 

platnosti. 

 Ako ďalej konštatuje rezort financií v predloženom materiáli, 

druhú rovnako veľkú splátku Slovensko zaplatí neskôr počas roka, 

pravdepodobne v októbri. "V priebehu rokov 2013 a 2014 by Slovenská 

republika mala uhradiť aj ďalšie tri splátky upísaného základného 

imania v celkovej výške 395,52 milióna eur," vyčísľuje ministerstvo v 

doložke vplyvov k návrhu zákona. 

 Na úhradu prvej splátky sa podľa Ministerstva financií (MF) SR 

použijú štátne finančné aktíva bez potreby ich posilnenia, tento krok 

tak nebude mať vplyv na schodok alebo dlh verejných financií. Na 

ďalšie splátky však bude potrebné zvýšiť objem zdrojov financovania 

štátneho dlhu a táto skutočnosť bude mať negatívny vplyv na výšku 

štátneho dlhu SR, avizuje rezort financií. 

 EMS alebo tzv. trvalý euroval patrí do druhej vlny balíka 

opatrení, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc členskému štátu eurozóny 

v ťažkej finančnej situácii, a tým udržať finančnú stabilitu 

zoskupenia ako takého. Mechanizmus bude mať formu medzivládnej 

organizácie založenej členskými krajinami eurozóny. Spustiť sa má o 

rok skôr oproti pôvodnému plánu, a to už v polovici tohto roka. 

Nahradí Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), ktorý bol 

koncipovaný len ako dočasné riešenie finančnej krízy a svoju činnosť 

ako subjekt poskytujúci stabilizačnú pomoc ukončí v júni 2013. 

 Na rozdiel od dočasného eurovalu, ktorý fungoval len na báze 

záruk za dlhopisy emitované EFSF, sa do jeho trvalého nástupcu bude 

prispievať priamo, upisovaním akcií na základnom imaní spoločnosti v 

sume 700 miliárd eur. Z toho v hotovosti členovia splatia 80 miliárd 
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eur, zvyšných 620 miliárd eur budú tvoriť záruky vo forme akcií 

splatných na vyzvanie. Celková hodnota akcií upísaných SR bude 5,768 

miliardy eur a náš podiel, s dočasnou korekciou platnou do roku 2021, 

tak bude predstavovať 0,8240 %. 
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NRSR: Regulované firmy majú už na jeseň platiť mimoriadny odvod 
0,351 % mesačn 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Firmy pôsobiace v regulovaných 

odvetviach majú od septembra tohto do konca budúceho roka platiť 

štátu mesačne mimoriadny odvod 0,351 % zo svojho zisku. Vyplýva to z 

návrhu zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných 

odvetviach, ktorý dnes posunuli do druhého čítania poslanci Národnej 

rady (NR) SR. 

 Dodatočné zdanenie sa má týkať firiem, ktorých minimálne 50 % 

celkových výnosov pochádza z regulovanej činnosti v oblasti 

energetiky, poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného 

poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, poštových služieb, 

dopravy na dráhe, leteckej dopravy, verejných kanalizácií a 

vodovodov. Povinnosť platiť odvod im vznikne, ak ich zisk dosiahne 3 

milióny eur. 

 Uhradené odvody budú predstavovať štátne finančné aktíva, 

vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte a účelovo určené na vládne 

programy podpory hospodárskeho rastu a zamestnanosti. "Zaplatenie 

odvodu nesmie byť dôvodom na zvýšenie výšky regulovanej ceny a 

zaplatený odvod sa nepovažuje za oprávnený náklad, ktorý možno 

započítať do regulovanej ceny," zdôrazňuje v materiáli ministerstvo 

financií. 

 Rezort predpokladá čistý pozitívny vplyv tohto opatrenia na 

verejné financie na úrovni 25,7 milióna eur v tomto a 77 miliónov eur 

v budúcom roku. Vo výpočte ministerstvo zohľadnilo skutočnosť, že 

osobitný odvod bude daňovým výdavkom a bude tak mať negatívny vplyv 

na výnos dane z príjmov právnických osôb. 
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K. LAUK: Cyprus by nemal v júli prevziať rotujúce predsedníctvo 
Európskej únie 

 Berlín 26. júna (TASR) - Cyprus by nemal v júli prevziať 

rotujúce predsedníctvo Európskej únie (EÚ), pretože požiadal o 

záchranný úver. Vyhlásil dnes Kurt Lauk, prezident poradenskej 

skupiny Kresťansko-demokratickej únie nemeckej kancelárky Angely 

Merkelovej. 

 Cyprus sa 1. júla stane predsedajúcou krajinou EÚ. Vláda v 

Nikózii však musela požiadať Brusel o záchranný úver. Potrebuje totiž 

financie na rekapitalizáciu bánk, ktoré sa príliš angažovali v Grécku 

a museli odpísať veľké straty z jeho dlhopisov. Najväčšie problémy má 

dvojka na cyperskom trhu Cyprus Popular Bank. Na jej rekapitalizáciu 

musí Cyprus do konca júna zohnať 1,8 miliardy eur. 

 "Toto je paradox Európskej únie, keď má byť pes poverený 

dozorom nad rozdeľovaním klobások," vyhlásil Lauk. 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 Lauk žiada, aby krajiny, ktoré čerpajú financie zo záchranného 

fondu, vrátane Španielska, ktoré požiadalo o úver na pomoc svojim  

bankám, nezastávali predsednícku funkciu. Predsedajúca krajina totiž 

po dobu šiestich mesiacov určuje agendu bloku. 

 "Je neprijateľné, aby štát, ktorý požiadal o záchranný úver 

prevzal funkciu predsedajúcej krajiny," vyhlásil a dodal, že má 

pochybnosti o tom, či Cyprus, ktorý je treťou najmenšou ekonomikou 

eurozóny, má oprávnenie určovať smer stabilizácie Európy. 

 "Ako sa môže Cyprus zaoberať krízovým manažmentom, keď sa sám 

nachádza uprostred krízy?" pýta sa Lauk. 

 Nemecké ministerstvo zahraničných vecí sa od jeho komentárov 

dištancovalo. Európska rada na margo Laukových slov uviedla, že 

úlohou predsedajúcej krajiny je riešiť úlohy v záujme celej únie. 

 Informovala o tom agentúra Reuters. 
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FINANCIE: Kurz eura sa pohybuje pod hranicou 1,25 USD/EUR 

 Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Nízke očakávania 

týkajúce sa nadchádzajúceho summitu Európskej únie (EÚ) oslabujú 

spoločnú európsku menu, ktorej kurz je opäť pod hranicu 1,25 USD/EUR. 

Pritom ešte vo štvrtok (21. 6.) stála približne o 2 centy viac. 

 Dnes podvečer sa euro predávalo po 1,2469 USD. Európska 

centrálna banka (ECB) napoludnie stanovila referenčný kurz na 1,2475 

(v pondelok: 1,2488) USD/EUR. 

 Aktuálny pokles kurzu odráža slabnúce nádeje trhov, že summit 

EÚ, ktorý sa bude konať vo štvrtok (28. 6.) a piatok (29. 6.) 

prinesie nejakú zásadnú zmenu riešenia dlhovej krízy. V médiách 

koluje materiál, ktorý na summit pripravili predseda Európskej rady 

Herman Van Rompuy, prezident ECB Mario Draghi, predseda Európskej 

komisie José Manuel Barroso a šéf Euroskupiny Jean-Claude Juncker. Na 

siedmych stranách načrtávajú možné cesty smerom k bankovej a 

fiškálnej únii a podpore rastu. 

 "Nadchádzajúci summit zrejme neprinesie žiadne konkrétne 

opatrenia v oblasti eurobondov ani bankovej únie," uviedol ekonóm 

finančnej skupiny Jefferies Marchel Alexandrovich. Tiež sa 

neočakávajú nejaké zásadnejšie kroky v oblasti podpory rastu 

ekonomiky. 

 Investori vzhľadom na eskaláciu situácie očakávajú predovšetkým 

krátkodobé opatrenia, ako je aktivácia stabilizačných fondov EFSF a 

ESM na nákup talianskych a španielskych dlhopisov. Ak sa to nestane, 

výnosy španielskych dlhopisov zrejme opäť vyskočia nad kritickú 7-% 

úroveň. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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P.Javorčík:Návrh štyroch prezidentov predkladá vízie pre budúcnosť 
integrácie  

 Luxemburg/Brusel 26. júna (TASR) - Európski diplomati dnes 

počas zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu 

pozorne analyzovali "návrh štyroch prezidentov," ktorý podľa slov 
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štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí SR Petra Javorčíka 

predkladá dlhodobé vízie pre európsku integráciu. 

 Rokovania diplomatov boli v znamení blížiacej sa Európskej rady 

(28. a 29. júna), na ktorej ako jeden z hlavných bodov pracovnej 

večere lídrov EÚ bude aj otázka posilňovania ekonomickej a monetárnej 

únie. 

 "Nadchádzajúca Európska rada je iná v tom, že štyria prezidenti 

pod vedením Hermana Van Rompuya predložia určitú víziu ako ďalej v 

oblasti európskej integrácie," odpovedal Javorčík na otázku TASR, či 

nadchádzajúci summit možno označiť za existenčný z hľadiska 

pretrvania menovej únie. A spresnil, že "nóvum" pripraveného návrhu 

štyroch prezidentov tkvie v tom, že sa snaží identifikovať kroky na 

dlhšie časové obdobia, na 5 až 10 rokov, a zahrnúť do celkovej 

integračnej stavebnice aj tie elementy, ktoré doteraz v rámci 

ekonomickej a monetárnej únie chýbali. 

 Návrh štyroch prezidentov sa zrodil po rokovaniach medzi 

predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom, predsedom 

Európskej rady Hermanon Van Rompuyom, predsedom eurozóny Jeanom-

Claudeom Junckerom a predsedom Európskej centrálnej banky Mariom 

Draghim. 

 Podľa slovenského diplomata ide o rámcový návrh, na základe 

ktorého budú pokračovať rokovania o tom, ako ďalej posilniť európsku 

ekonomickú a monetárnu úniu. 

 "Návrh Van Rompuya identifikuje štyri základné kamene tohto 

procesu - posilnenie integrácie v bankovom sektore, vo fiškálnej 

oblasti, posilnenie ekonomických politík členských krajín a takisto 

aj posilnenie integrácie v politickej oblasti," zhodnotil Javorčík 

návrh prezidentov štyroch euroinštitúcií. 

 Slovenský diplomat upozornil na skutočnosť, že ide o 

sedemstranový dokument, ktorý treba vnímať ako základ pre ďalšie 

diskusie. A dodal, že na tohotýždňovom summite EÚ možno očakávať 

krátkodobé riešenie v oblasti ekonomického rastu, avšak konkrétne 

rozhodnutia v zmysle schválenia "dlhodobejších" návrhov bankovej či 

fiškálnej únie určite nepadnú. Skôr pôjde o to, aby sa lídri EÚ 

dohodli na spôsobe, akým sa tieto ďalekosiahle návrhy budú 

prerokovávať v inštitúciách EÚ. 

 "Dôležité je, aby tieto procesy mali svoju politickú legitimitu 

v členských krajinách, čo znamená zapojiť do toho národné parlamenty 

a tiež Európsky parlament," uviedol Javorčík. 

 

 

 OZNÁMENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam 
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NRSR: Viceguvernérom NBS by mal byť aj nominant opozície J. Tóth 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Na neobsadené druhé miesto 

viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) nastúpi opozičný 

nominant Ján Tóth. V tajnom hlasovaní o tom dnes rozhodli poslanci 

Národnej rady (NR) SR, pričom zo 135 prítomných zákonodarcov 

hlasovalo za 121. 

 Post jedného z viceguvernérov NBS ponúkol opozícii po marcových 

parlamentných voľbách predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Opozícia 

sa po vzájomných rokovaniach dohodla na nominácii Tótha, ktorého 

navrhla SDKÚ-DS. Za predchádzajúcej vlády pôsobil ako hlavný ekonóm a 

šéf Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií (MF) SR 

pod vedením Ivana Mikloša (SDKÚ-DS). 
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 Jediným viceguvernérom NBS je v súčasnosti Viliam Ostrožlík. 

Miesto druhého viceguvernéra je neobsadené od januára 2010, kedy 

uplynulo funkčné obdobie Martinovi Bartovi. 
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OECD: USA by mali zrušiť niektoré daňové výhody pre ľudí s vysokými 
príjmami 

 Washington 26. júna (TASR) - Spojené štáty by mali zrušiť 

niektoré daňové výhody pre ľudí s vysokými príjmami, aby posilnili 

svoju ekonomiku. USA to odporúča Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD). 

 Pripomína tiež, že zatiaľ čo dane pre strednú triedu sa držia 

na konštantnej úrovni, v prípade bohatých Američanov vďaka rôznym 

odpisom a úľavám prudko klesli, zvlášť čo sa týka 1 % najbohatších 

ľudí. 

 Organizácia so sídlom v Paríži radí tiež vláde vo Washingtone, 

aby eliminovala daňové úľavy pre firmy, ktoré si berú úvery na 

investície. 

 OECD vo svojej najnovšej správe odhaduje, že výkon americkej 

ekonomiky v tomto roku stúpne o 2,4 % a v roku 2013 sa tempo jej 

rastu zrýchli na 2,6 %. 

 Predpovedá tiež, že miera nezamestnanosti sa tento rok veľmi 

nezmení a dosiahne 8 % a až v budúcom roku klesne na 7,6 %. Prvýkrát 

od Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia sa 

nezamestnanosť v USA viac ako dva roky pohybuje okolo úrovne 8 %. 

 OECD tiež upozorňuje Washington, aby opatrne pristupoval k 

škrtom vo výdavkoch v rozpočte na budúci rok, pretože ich príliš 

rázne zníženie by mohlo mať negatívny vplyv na krehké zotavovanie 

ekonomiky. 

 Informovali o tom agentúry AP a DPA. 
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M. KALOUSEK: Musíme ustrážiť, ako si české banky a ich matky menia 
aktíva 

 Praha 26. júna (TASR) - Ak vznikne banková únia, ktorej členmi 

by sa stali len niektoré štáty Európskej únie (EÚ), mohlo by to 

znamenať koniec jednotného vnútorného trhu EÚ. Vyhlásil dnes český 

minister financií Miroslav Kalousek pred rokovaním európskych špičiek 

v Bruseli. Dôležité podľa neho je, aby Česko dokázalo ustrážiť vzťah 

domácich bánk a ich zahraničných vlastníkov. Informuje o tom na 

svojej internetovej stráne český portál iDNES.cz. 

 "Je dôležité, aby si nemohli meniť aktíva inak, než za trhových 

podmienok. Pretože by to mohlo znamenať, že bez možnosti zásahu 

domáceho regulátora sa výrazne zhorší bilancia dcér, ktoré sú našimi 

hlavnými bankami," zdôraznil minister financií. 

 Inými slovami ide o to, aby si zahraniční vlastníci českých 

bánk neriešili svoje problémy na úkor dcérskych spoločností. Českí 

politici dlhodobo opakujú, že domáce banky sú v dobrej kondícii na 

rozdiel od mnohých európskych. 
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 Kalousek tiež uviedol, že ak sa na európskom summite bude 

hovoriť o zvýšení kapitálu Európskej investičnej banky o 10 miliárd 

eur, týkalo by sa to Českej republiky sumou 76 miliónov eur, ktorou 

by mala prispieť. 

 Informoval o tom internetový portál iDNES.cz. 
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KAPITÁLOVÝ TRH 
 

BURZA: Oznamy CDCP o emisiách CP 

 Bratislava 26. júna (TASR) - V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. 

o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa § 111 CDCP oznamuje, že v predchádzajúcom 

obchodnom dni: 

 

 - nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných 

papierov prijatých na trh cenných papierov 

 

 - nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou 

emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných 

papierov. 
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BURZA: Oznam BCPB 

  Bratislava 26. júna (TASR) - Burza cenných papierov v 

Bratislave (BCPB), a. s., oznamuje: 

 

 

 

Zmena výšky úrokového výnosu: 

 

Všeobecná úverová banka, a.s., ako emitent emisie dlhopisov, ISIN: 

SK4120004748, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu na 0,703% p.a., 

platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 28.6.2012 do 28.9.2012. 
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Sumárne informácie o obchodovaní dňa 26.06.2012 

       Bratislava 26. júna 2012 (TASR) - Burza cenných papierov v 

Bratislave 

    

                               Sumárne informácie o obchodovaní dňa 

26.06.2012 

    

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

  CELKOVÝ OBJEM OBCHODOV NA BCPB :            7.781.685,29 EUR       

4.672.409 ks 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
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                                             KURZOTVORNÉ OBCHODY                        

PRIAME OBCHODY 

                                         Objem v   EUR        Objem v 

ks       Objem v   EUR       Objem v ks 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

  Akcie - kótovaný hlavný trh                1.233,46              44 

  Akcie - kótovaný paralelný trh           164.967,24           8.829 

  Akcie - voľný trh                          5.247,27             481          

13.923,00                1 

  Akcie - MTF                                   36,00              12 

  Dlhopisy - kótovaný hlavný trh                                            

6.289.585,07        4.661.400 

  Dlhopisy - kótovaný paralelný trh 

  Dlhopisy - voľný trh                     130.993,25             142       

1.175.700,00            1.500 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

  Objem spolu                              302.477,22           9.508        

7.479.208,07        4.662.901 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

                                                         Kótovaný trh            

Voľný trh               Spolu 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

  Trhová kapitalizácia akcií (v EUR)**             1.794.885.610,42   

1.434.998.883,67   3.229.884.494,09 

  Počet emisií akcií na trhu BCPB                                13                 

80                 93 

  Z toho počet obchodovaných emisií                               9                 

53                 62 

  Trhová kapitalizácia dlhopisov (v EUR)*         20.704.530.500,10     

815.857.998,95  21.520.388.499,05 

  Počet emisií dlhopisov na trhu BCPB                            69                 

78                147 

  Z toho počet obchodovaných emisií                              28                 

48                 76 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

  Akcia s najväčším nárastom priemer.kurzu      Poľnonákup Šariš                    

10,90  EUR       3,81% 

  Akcia s najväčším poklesom priemer.kurzu      Biotika                             

25,56  EUR      -1,69% 

  Akcia s najväčším realizovaným objemom v EUR  Tatry mount.resor.6             

83.731,20 

  Akcia s najväčším realizovaným počtom CP v ks Best Hotel Propert.                 

6.900 

  Počet emisií akcií s rastúcim priemer.kurzom                                          

8 

  Počet emisií akcií s klesajúcim priemer.kurzom                                        

1 

  -------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

    

  ** Hodnota zohľadňuje len emisie, ktoré boli aspoň raz obchodované 

v kurzotvorných obchodoch, 

     neobsahuje nominálnu hodnotu neobchodovaných spoločností 

    

    

    



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  SAX 

  SLOVENSKY AKCIOVY INDEX/Slovak Share Index 

 

  26.06.2012                     190,83 

 

  25.06.2012                      191,3 

 

  Zmena/Change                   -0,25% 

 

 

  Oficialny index BCPB pocitany v spolupraci s CA IB Securities, 

o.c.p., a.s. 

  Official index of BSSE calculated in cooperation with CA IB 

Securities. 
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AUTÁ A MOTORY 
 

MONITOR: Do Prešova má prísť španielsky investor, ktorý zamestná 400 
ľudí 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Na východ Slovenska mieri 

španielsky investor Funderia Condals. Podľa zistení denníka 

Hospodárske noviny (HN) chce firma v priemyselnom parku v Prešove 

ponúknuť ľuďom prácu v automobilovom priemysle a zamestnať by mohla 

400 ľudí. Informuje o tom dnešné vydanie HN. 

 "Rokujeme so španielskym investorom, meno konkretizovať zatiaľ 

nemôžeme. Aktuálne s ním však riešime prívod elektrickej energie do 

výrobnej haly," uviedol primátor mesta Pavel Hagyari. 

 V prípade, že sa rokovania podarí priviesť do konca, hala 

spoločnosti by sa mohla začať stavať ešte v tomto roku. Španieli 

plánujú na Slovensku investovať 10 miliónov eur.  

 Firma ešte o investičnú pomoc od štátu nepožiadala. "Slovenskú 

agentúru pre rozvoj investícií a obchodu do dnešného dňa nepožiadalo 

ministerstvo hospodárstva o vypracovanie posudku na žiadosť o 

investičnú pomoc pre uvedenú firmu," povedala Ľubomíra Gabrielová, 

vedúca odboru marketingovej komunikácie štátnej agentúry. Podľa 

informácií HN však firma má záujem o benefit od štátu. V akej forme a 

sume by mal byť, či kedy Španieli o stimul oficiálne požiadajú, 

denník nezistil. 
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ENERGETIKA 
 

ROPA: Pokračujúce obavy z dlhovej krízy v eurozóne znížili cenu WTI 
pod 79 USD 

 Singapur 26. júna (TASR) - Cena americkej ropy klesla pod 79 

USD za barel (159 litrov), keď ju nadol potlačilo oslabenie akciových 

trhov, ktoré sa stále viac obávajú, že na summite Európskej únie (EÚ) 

sa nepodarí nájsť riešenie dlhovej a hospodárskej krízy v eurozóne. 

 "Hlavným dôvodom poklesu cien ropy je momentálne nevyriešená 

dlhová kríza v eurozóne," uviedla poradenská firma Ritterbusch and 

Associates. 

 Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste sa znížila 

okolo poludnia v Singapure v rámci elektronického obchodovania na 

newyorskej burze o 30 centov na 78,91 USD (63,19 eura) za barel. V 

priebehu pondelkového obchodovania poklesla cena WTI o 55 centov a 

uzatvorila na úrovni 79,21 USD/barel. 

 Cena severomorskej ropnej zmesi Brent, s ktorou sa obchoduje v 

Londýne, sa znížila o 21 centov na 90,80 USD/barel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2488 USD) 
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ROPA: Ropná firma Petrobras chce do konca roka 2016 investovať asi 
237 mld. US 

 Rio de Janeiro 26. júna (TASR) - Brazílska štátna ropná 

spoločnosť Petrobras plánuje do konca roka 2016 investície zhruba za 

237 miliárd USD (189,78 miliardy eur). 

 Najväčší objem z plánovaných investícií chce firma smerovať do 

prieskumu a ťažby ropy, pričom 44 miliárd USD plánuje investovať do 

rozvoja hlbinných podmorských ložísk juhovýchodne od pobrežia 

Brazílie, nachádzajúcich sa pod hrubými vrstvami soli. Tieto ložiská 

by mohli obsahovať asi 50 miliárd barelov suroviny (1 barel = 159 

litrov). 

 Petrobras očakáva, že v roku 2016 by jeho produkcia ropy mohla 

dosiahnuť približne 2,5 milióna barelov denne. Je to o niečo menej, 

ako uvádzal v minuloročnej prognóze, v rámci ktorej ešte odhadoval, 

že už v roku 2015 bude denne produkovať 3 milióny barelov. Podľa 

spoločnosti je však nový odhad omnoho realistickejší. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2488 USD) 
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NRSR: SR bude po dokončení Mochoviec mierne prebytková vo výrobe 
elektriny 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Dovoz elektriny do SR dosiahol 

vlani 11.227 gigawatthodín (GWh), vývoz 10.500 GWh, záporná bilancia 

tak predstavovala 727 Gwh. 

 "Už štvrtý rok po sebe bola elektrizačná sústava SR závislá od 

dovozu elektriny zo zahraničia, aj keď tento dovoz je obchodného 

charakteru, nie z dôvodu nedostatku inštalovaného výkonu na 

Slovensku," vyplýva zo správy o činnosti Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ÚRSO), ktorú dnes vzala na vedomie Národná rada 

(NR) SR. 

 Podľa regulačného úradu možno predpokladať, že po uvedení 3. a 

4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach do prevádzky počas roku 

2014 Slovensko bude v oblasti výroby elektriny mierne prebytkové. 

 Spotreba elektriny v SR v roku 2011 vzrástla medziročne o 101 

GWh, teda o 0,35 %, na hodnotu 28.862 GWh. Výroba elektriny sa 

zvýšila o 415 GWh, teda o 1,50 %, na 28.135 Gwh. "Tieto hodnoty 

spotreby a výroby elektriny síce ešte nedosiahli úroveň spred dvoch 

rokov, ale očakáva sa ďalšie postupné oživovanie ekonomiky," 

vysvetľuje ÚRSO. 

 Spotreba plynu vlani na Slovensku dosiahla 57,9 TWh, pričom v 

roku 2010 bola na úrovni 57,3 TWh. "Spotreba plynu v SR sa teda v 

roku 2011 oproti roku 2010 mierne zvýšila. Z hľadiska objemu celkovej 

spotreby možno považovať slovenský trh s plynom za stabilný," 

konštatoval regulačný úrad. 

 Počet platných povolení na podnikanie v oblasti plynárenstva za 

sledované obdobie bol približne rovnaký, čo znamená, že trh s plynom 

má z tohto pohľadu relatívne stabilnú štruktúru. "Tzv. areálových 

dodávateľov a distribútorov plynu, ktorí v rámci svojho areálu 

zabezpečovali distribúciu a dodávku plynu v roku 2011, bolo 42," 

doplnil ÚRSO. 

 Parlament dnes vzal na vedomie aj ďalšie výročné správy, 

týkajúce sa Fondu národného majetku (FNM), Sociálnej poisťovne (SP) 

či Slovenského pozemkového fondu (SPF). 
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ENERGIA: Nafta bez daní je v SR z okolitých štátov najdrahšia 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Slovensko má podľa Tomáša 

Novotného z internetového portálu natankuj.sk v porovnaní s krajinami 

V4 a Rakúska najdrahšie benzíny s daňami.  

 "Nafta s daňami je drahšia z okolitých krajín v Maďarsku. 

Benzíny bez daní sú u nás najdrahšie z okolitých krajín s výnimkou 

Maďarska. Nafta bez daní je v SR najdrahšia bez výnimky," konštatoval 

pre TASR Novotný. 

 Benzíny sú podľa neho drahšie v SR predovšetkým pre daňové 

zaťaženie. Svoju úlohu však zohráva aj výška cien benzínov bez daní. 

"Kým benzíny bez daní sú na Slovensku v porovnaní s najlacnejším 

Rakúskom drahšie približne o 6,5 eurocenta za liter, s daňami je 

rozdiel v priemere vyšší ako 13 eurocentov za liter. Pritom ešte 

nižšie ceny pohonných látok s daňami ako Rakúsko má Poľsko, ktoré ich 

ale má bez daní drahšie ako Rakúsko," informoval.  

 Ceny pohonných látok v SR by sa podľa Novotného dali znížiť. 

"Jestvuje priestor na ich zníženie vplyvom vývoja cien na 

medzinárodných trhoch. Ďalšia možnosť je znížiť spotrebné dane. Prvá 
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možnosť je ale závislá od rozhodnutí cenotvorcov jednotlivých sietí 

čerpacích staníc a výrobcov pohonných látok. Druhá možnosť je závislá 

od možností štátu," zdôraznil.  

 Predajca motorových palív si môže určiť akúkoľvek cenu 

pohonných látok, napríklad aj 5 eur za liter. "Otázkou však je, či mu 

ich bude niekto kupovať. Cenu v konečnom dôsledku určuje pomer medzi 

ponukou a dopytom. Daňové zaťaženie v SR sa ale s najväčšou 

pravdepodobnosťou meniť nebude, keďže dane z motorových palív sú 

istým príjmom do štátneho rozpočtu. V súčasnej ekonomickej situácii 

by bolo nelogické príjem do štátneho rozpočtu znižovať," dodal. 
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Rozdiely v cenách pohonných látok spôsobujú najmä náklady na výrobu 
a dane 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Koncová cena motorových palív sa 

podľa informácií analytika internetového portálu energia.sk Michala 

Hudeca skladá zo štyroch komponentov - z ceny surovej ropy, z ceny 

spracovania, prepravy, poistenia, skladovania distribúcie a predaja 

motorových palív, zo spotrebnej dane a z dane z pridanej hodnoty 

(DPH).  

 "Rozdiely v koncových cenách či už benzínu alebo nafty 

spôsobujú v okolitých krajinách najmä náklady na výrobu a manipuláciu 

s palivami (od prepravy až po predaj) a tiež spotrebná daň. Naopak, 

cena komodity, teda surovej ropy, je pre všetky krajiny rovnaká, 

pretože ropa sa obchoduje na svetovom trhu. Položka DPH sa 

v jednotlivých krajinách líši aj v závislosti od ceny základu pre 

DPH, teda ceny prvých troch komponentov, rozdiely však nie sú 

skokové," uviedol pre TASR Hudec. 

 "Príležitosťou na zníženie cien pohonných látok sú klesajúce 

ceny ropy na svetových trhoch. Na druhej strane však treba súčasne 

dodať, že ropa sa obchoduje v amerických dolároch. Reálna cena pre 

rafinérie v európskych krajinách teda závisí aj od vývoja kurzu eura 

alebo národnej meny voči americkému doláru," povedal Hudec. 

 Rizikovým faktorom je to podľa neho najmä pre krajiny eurozóny, 

teda aj pre Slovensko, pretože kurz eura a amerického dolára 

v súčasnosti reaguje veľmi citlivo na vývoj v Grécku, Španielsku a 

psychologicky môže reagovať už aj na vývoj na Cypre. 

 Priblížil zároveň, že v koncovej cene jedného litra 95-

oktánového benzínu v hodnote 1,541 eura tvorí na Slovensku cena ropy 

0,449 eura, cena spracovania a distribúcie 0,320 eura, spotrebná daň 

0,515 eura a DPH 0,257 eura. 

 "Koncová cena litra motorovej nafty v SR vo výške 1,410 eura 

pozostáva z hodnoty ropy za 0,449 eura, z 0,340 eura nákladov za 

spracovanie a distribúciu, z 0,386 eura spotrebnej dane a z 0,235 

eura DPH," dodal. 
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SR má najnižšiu spotrebu palív z V4 a Rakúska, preto sa ich cena drží 
vyššie 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Slovensko má podľa informácií 

Tomáša Plavca zo spoločnosti Trim Broker najnižšiu spotrebu 

motorových palív z krajín V4 a Rakúska. "Spoločnosti tu preto nemôžu 

dosiahnuť taký vysoký zisk ako v okolitých krajinách, a preto sa cena 

pohonných látok drží vyššie. Okrem toho máme najvyššiu spotrebnú daň 

uvalenú na palivá spomedzi krajín V4 a Rakúska," konštatoval ďalej 

pre TASR Plavec.  

 Vývoj cien motorových palív, samozrejme, závisí od ceny ropy na 

trhu. Cena ropy Brent, ktorá je benchmarkom pre ropu dodávanú do 

Európy, je na najnižších úrovniach od začiatku roku 2011. Aktuálne je 

na hodnote 73 eur za barel, čo je 25-% pokles od vrcholov z polovice 

marca 2012.  

 Vyhliadky na cenu ropy sú podľa neho pre motoristov priaznivé, 

keďže produkcia je dostatočná a dopyt stagnuje. Cenu ropy by mohli 

aktuálne zodvihnúť len geopolitické udalosti na Blízkom východe. Inak 

možno očakávať návrat na úrovne, na ktorých bola počas minulého leta, 

teda na hodnotách 75 až 80 eur za barel.  

 Motorové palivá podľa jeho slov ešte majú priestor na pokles a 

meškajú za znížením ceny ropy. Pokles ceny palív by ešte mohla brzdiť 

veľká exportná aktivita amerických rafinérií, ktorá dodáva lacné 

palivá tam, kde doteraz dodávali európske rafinérie, teda do Južnej 

Ameriky a Západnej Afriky. 

 "Netreba zabúdať ani na snahu politikov zvýšiť daňové príjmy do 

štátneho rozpočtu a tiež prebiehajúcu krízu v eurozóne, ktorá môže 

zvýšiť ceny palív cez výraznejší pokles eura voči americkému doláru," 

zdôraznil Plavec. 
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ROPA: Ceny ropy dnes kolísali 

 New York 26. júna (TASR) - Ceny ropy dnes kolísali v reakcii na 

pokles globálnych akciových trhov a pre obavy investorov, že 

nadchádzajúci summit Európskej únie neprinesie riešenie dlhovej krízy 

eurozóny. 

 Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v 

auguste sa dnes popoludní v New Yorku predával za 78,98 USD (63,31 

eura). To je o 23 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci 

obchodovania. 

 Cena severomorskej ropnej zmesi Brent, s ktorou sa obchoduje v 

Londýne, dnes vzrástla o 69 centov na 91,70 USD za barel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2475 USD) 
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DOPRAVA 
 

DOPRAVA: EÚ podpísala s Moldavskom dohodu o spolupráci v oblasti 
letectva 

 Brusel 26. júna (TASR) - Moldavská republika dnes podpísala s 

Európskou úniou (EÚ) dohodu v oblasti leteckých služieb, čo znamená, 

že Moldavsko sa stane plnohodnotným partnerom EÚ v oblasti leteckej 

dopravy a postupne sa integruje do spoločného európskeho trhu. K 

podpísaniu došlo v rámci dnešného zasadnutia Rady spolupráce EÚ - 

Moldavsko. 

 "Dnes uzavretá dohoda je veľmi významná pre budúce posilnenie 

hospodárskych, obchodných a turistických vzťahov medzi Moldavskom a 

úniou," povedal eurokomisár zodpovedný za oblasť dopravy Siim Kallas. 

Dodal, že táto dohoda znamená otvorenie a vzájomnú integráciu trhov, 

posilnenie spolupráce v leteckej oblasti, kde vznikli nové 

príležitosti pre konzumentov a leteckých operátorov. 

 EÚ a Moldavsko vytvoria spoločný letecký priestor založený na 

spoločných pravidlách v oblasti ako napríklad bezpečnosť leteckej 

premávky. Moldavská strana prispôsobí príslušnú legislatívu európskym 

štandardom a tiež zavedie normy EÚ v oblasti leteckej premávky 

týkajúcej sa ochrany životného prostredia, ochrany spotrebiteľov, 

správy leteckej dopravy, ekonomickej súťaživosti a tiež v sociálnych 

otázkach. 

 Letecká doprava je najvýznamnejším spojovacím prostriedkom 

medzi Moldavskom a väčšinou členských štátov EÚ, jej intenzita v 

posledných rokoch konštantne narastá. 
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DOPRAVA: Najnižšiu cenu na úsek D1 s tunelom Višňové núkajú 
Skanska SK a Strab 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Najnáročnejší úsek diaľnice D1 pri 

Žiline, ktorého súčasťou je aj 7,5-km tunel Višňové, chce 

najlacnejšie postaviť združenie firiem Skanska SK a Strabag. Podľa 

informácií TASR ponúklo konzorcium týchto dvoch firiem najnižšiu cenu 

na výstavbu úseku z Lietavskej Lúčky cez Višňové po Dubnú Skalu, a to 

338,3 miliónov eur. Na túto 13,4-km časť diaľnice D1 sa práve dnes 

otvárali obálky s ponukami uchádzačov vo verejnej súťaži. 

 V poradí druhú najnižšiu cenu, 382,8 milióna eur, ponúkla podľa 

našich informácií firma Doprastav a v poradí tretiu najlacnejšiu 

ponuku, 409,8 milióna eur, núka za diaľnicu združenie firiem Dúha a 

Impregilo. 

 Predpokladané stavebné náklady na celý úsek aj s tunelom sú 

pritom podľa štátnej a rezortnej expertízy vo výške 896,5 milióna 

eur. Najlacnejšia ponuka od konzorcia Skanska SK a Strabag je tak o 

približne dve tretiny nižšia, než odhadoval štát. 

 Súťaž na tento úsek diaľnice D1 vyhlásil štát v decembri 

minulého roka. Podľa odhadov by sa mal náročný úsek s tunelom Višňové 

stavať približne päť až šesť rokov. Po dokončení by bol tunel Višňové 

najdlhším tunelom na Slovensku. 
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DOPRAVA: Odpočívadlo Štrba na diaľnici D1 sprístupnia v júli 

 Štrba 26. júna (TASR) – Už od 1. júla by mohli motoristi začať 

využívať diaľničné odpočívadlo Štrba, ktoré je najvyššie položeným 

diaľničným odpočívadlom na Slovensku. “Predpokladáme, že po úspešnom 

kolaudačnom konaní, ktoré prebehlo minulý týždeň, bude odpočívadlo 

Štrba od 1. júla slúžiť motoristickej verejnosti,” uviedla investičná 

riaditeľka Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Viktória Chomová. 

 Diaľničný úsek Važec – Mengusovce, ktorého súčasťou je aj 

odpočívadlo Štrba, bol pritom spustený do prevádzky už pred štyrmi 

rokmi. To, že odpočívadlo Štrba motoristi nemohli doteraz využívať, 

Chomová zdôvodnila tým, že neboli ukončené všetky práce zo strany 

zhotoviteľa.  

 Odpočívadlo však aj po otvorení nebude disponovať širšou 

vybavenosťou. Nebude tam zatiaľ ani motorest, ani čerpacia stanica. 

Výstavbu vybavenosti odpočívadiel totiž NDS rieši samostatne 

a zabezpečuje až po dobudovaní a skolaudovaní samotného odpočívadla. 

“Až následne samostatnou verejnou obchodnou súťažou prenajímame 

odpočívadlá na výstavbu ďalšej vybavenosti,” uviedla Chomová. 

Odpočívadlo Štrba muselo od otvorenia úseku diaľnice D1 Važec - 

Mengusovce čeliť rôznym krádežiam a došlo tam aj k zničeniu 

zariadenia.  
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Najnižšiu cenu na úsek D1 s tunelom Višňové núkajú Skanska SK a 
Strabag (2) 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Najnáročnejší úsek diaľnice D1 pri 

Žiline, ktorého súčasťou je aj 7,5-km tunel Višňové, chce 

najlacnejšie postaviť združenie firiem Skanska SK a Strabag. Podľa 

informácií TASR ponúklo konzorcium týchto dvoch firiem najnižšiu cenu 

na výstavbu úseku z Lietavskej Lúčky cez Višňové po Dubnú Skalu, a to 

338,3 miliónov eur. Na túto 13,4-km časť diaľnice D1 sa práve dnes 

otvárali obálky s ponukami uchádzačov vo verejnej súťaži. 

 V poradí druhú najnižšiu cenu, 382,8 milióna eur, ponúkla podľa 

našich informácií firma Doprastav a v poradí tretiu najlacnejšiu 

ponuku, 409,8 milióna eur, núka za diaľnicu združenie firiem Dúha a 

Impregilo. 

 Predpokladané stavebné náklady na celý úsek aj s tunelom sú 

pritom podľa štátnej a rezortnej expertízy vo výške 896,5 milióna 

eur. Najlacnejšia ponuka od konzorcia Skanska SK a Strabag je tak o 

približne dve tretiny nižšia, než odhadoval štát. 

 Súťaž na tento úsek diaľnice D1 vyhlásil štát v decembri 

minulého roka. Podľa odhadov by sa mal náročný úsek s tunelom Višňové 

stavať približne päť až šesť rokov. Po dokončení by bol tunel Višňové 

najdlhším tunelom na Slovensku. 

 Podľa generálnej riaditeľky spoločnosti Skanska SK Magdalény 

Dobišovej si firma počká na oficiálne vyhodnotenie ponúk. “Faktom 

však je, že cena nášho združenia je výsledkom spoločnej práce na 

technických a projekčných riešeniach,” uviedla Dobišová pre TASR. 
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Skanska SK a Strabag sú podľa jej slov dve fundované spoločnosti s 

dlhoročnými skúsenosťami v tunelových stavbách. 

 

 

 UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o 5. odsek. 
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DOPRAVA: Rekonštrukcia na hlavnej stanici v Bratislave pokračuje 
treťou etapou 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Rekonštrukcia trakčného vedenia na 

hlavnej stanici v Bratislave bude od stredy (27. 6.) pokračovať 

svojou treťou etapou. Úpravy budú prebiehať od 8.00 h do 20.00 h až 

do 4. júla 2012. 

 "Počas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, 

respektíve k meškaniu niektorých vlakov. Odporúčame preto cestujúcim, 

aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a 

informovali sa o aktuálnej situácii," uviedla hovorkyňa ŽSR Martina 

Pavliková. 

 Počas tretej etapy úprav trakčného vedenia tak bude na trase z 

Bratislavy do Malaciek zrušených šesť vlakov a rovnako aj jeden spoj 

na trase z Bratislavy po Zohor. "Prosíme cestujúcu verejnosť o 

pochopenie a trpezlivosť," dodala Pavliková. Priamo po skončení 

tretej etapy rekonštrukcie trakčného vedenia bude nasledovať štvrá, 

ktorá začne 5. júla a trvať bude do 1. augusta 2012. 

 ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na 

hlavnej stanici po pretrvávajúcich problémoch a často sa opakujúcich 

prevádzkových poruchách. "Za posledný rok zapríčinili poruchy 

trakčného vedenia v stanici Bratislava hlavná stanica 

niekoľkominútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na 

vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu," opísala 

Pavliková. 

 Príčinou porúch je pritom podľa Pavlikovej zastaraný technický 

stav, keďže trakčné vedenie v bratislavskej hlavnej stanici bolo 

vybudované v roku 1967. S rekonštrukciou vedenia ŽSR rátali už oveľa 

skôr, zhruba pred 10 až 15 rokmi. "Predpokladalo sa, že bude súčasťou 

výstavby 4., respektíve 5. železničného koridoru," doplnila 

Pavliková. Štvrtý sa však vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od 

úseku Bratislava - Rača. Náklady na celú realizáciu komplexnej 

rekonštrukcie sú takmer šesť miliónov eur a ŽSR si financovanie 

zabezpečuje z vlastných zdrojov. 
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ODBORNÍCI: Ponúkaná cena úseku D1 pri Žiline je prekvapivo nízka, 
hrozia dodat 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Cena za úsek diaľnice D1 s tunelom 

Višňové, ktorú vo verejnej súťaži ponúklo združenie firiem Skanska SK 

a Strabag, je podľa odborníkov prekvapivo nízka. Štát by si mal preto 

dať pozor, aby nevznikol tlak na tvorbu dodatkov k zmluve. 

 "Cena je veľmi prekvapivá, čakal som určite vyššiu cenu," 

zhodnotil pre TASR Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného 
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(VÚD) v Žiline. Na dnešnom otváraní obálok s ponukami stavebných 

firiem na výstavbu úseku D1 z Lietavskej Lúčky cez Višňové po Dubnú 

Skalu predložilo podľa informácií TASR najnižšiu cenu združenie 

firiem Skanska SK a Strabag, a to 338,3 miliónov eur. Predpokladané 

stavebné náklady na celý úsek aj s tunelom sú pritom podľa štátnej a 

rezortnej expertízy vo výške 896,5 milióna eur. 

 "Dávam tam veľký otáznik, či je to reálne cena," skonštatoval 

Palčák. Podľa Juraja Čermáka z Inštitútu dopravnej politiky (IDP) je 

vysúťažená cena príliš nízka na to, aby sa dal úsek diaľnice postaviť 

kvalitne a bez dodatkov. "Bude nasledovať odvolávanie sa na horšiu 

geológiu, ako bola v tuneli Višňové predpokladaná," avizoval. S 

odvolávkami tak bude podľa jeho slov nasledovať tlak na vznik 

dodatkov k zmluve. "Ak vzniknú neskôr dodatky k zmluve, dával by som 

si náramne pozor na to, či sú oprávnené," doplnil Čermák. 

 Palčák z VÚD však na druhej strane pripomína, že ceny, ktoré 

určuje expertíza, treba brať len ako orientačné, keďže vznikajú na 

úplnom začiatku, pri tvorbe projektu k diaľnici. "Mala by sa robiť 

ešte jedna expertíza už zo samotnej projektovej dokumentácie na 

stavebné povolenie, ktorá by bola presnejšia," myslí si. Verejnou 

súťažou sa pritom môžu vopred odhadované ceny znížiť aj o 20 či 30 %. 

"No nie o dve tretiny, a zvlášť pri tunelovom úseku," podotkol 

Palčák. 
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ODBORNÍCI: Ponúkaná cena úseku D1 pri Žiline je prekvapivo nízka, 
hrozia dodat 

 Bratislava 26. júna (TASR) – Cena za úsek diaľnice D1 s tunelom 

Višňové, ktorú vo verejnej súťaži ponúklo združenie firiem Skanska SK 

a Strabag, je podľa odborníkov prekvapivo nízka. Štát by si mal preto 

dať pozor, aby nevznikol tlak na tvorbu dodatkov k zmluve. 

 "Cena je veľmi prekvapivá, čakal som určite vyššiu cenu," 

zhodnotil pre TASR Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného 

(VÚD) v Žiline. Na dnešnom otváraní obálok s ponukami stavebných 

firiem na výstavbu úseku D1 z Lietavskej Lúčky cez Višňové po Dubnú 

Skalu predložilo podľa informácií TASR najnižšiu cenu združenie 

firiem Skanska SK a Strabag, a to 338,3 miliónov eur. Predpokladané 

stavebné náklady na celý úsek aj s tunelom sú pritom podľa štátnej a 

rezortnej expertízy vo výške 896,5 milióna eur. 

 "Dávam tam veľký otáznik, či je to reálne cena," skonštatoval 

Palčák. Podľa Juraja Čermáka z Inštitútu dopravnej politiky (IDP) je 

vysúťažená cena príliš nízka na to, aby sa dal úsek diaľnice postaviť 

kvalitne a bez dodatkov. "Bude nasledovať odvolávanie sa na horšiu 

geológiu, ako bola v tuneli Višňové predpokladaná," avizoval. S 

odvolávkami tak bude podľa jeho slov nasledovať tlak na vznik 

dodatkov k zmluve. "Ak vzniknú neskôr dodatky k zmluve, dával by som 

si náramne pozor na to, či sú oprávnené," doplnil Čermák. 

 Palčák z VÚD však na druhej strane pripomína, že ceny, ktoré 

určuje expertíza, treba brať len ako orientačné, keďže vznikajú na 

úplnom začiatku, pri tvorbe projektu k diaľnici. "Mala by sa robiť 

ešte jedna expertíza už zo samotnej projektovej dokumentácie na 

stavebné povolenie, ktorá by bola presnejšia," myslí si. Verejnou 

súťažou sa pritom môžu vopred odhadované ceny znížiť aj o 20 či 30 %. 

"No nie o dve tretiny, a zvlášť pri tunelovom úseku," podotkol 

Palčák. 

 

 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

 vk vjo 

 

DOPRAVA: Aerolínie Air Finland vyhlásili bankrot 

 Helsinki 26. júna (TASR) - Fínske charterové aerolínie Air 

Finland dnes vyhlásili bankrot a zrušili všetky lety. Dôvodom sú 

vysoké ceny paliva a nadmerná prepravná kapacita leteckej 

spoločnosti. 

 Zrušenie letov sa dotkne zhruba 1000 klientov. Aerolínie 

pôsobili na trhu od roku 2002 a zameriavali sa na dovolenkové lety do 

Grécka, Portugalska, Španielska, Turecka a Dubaja. Ponúkali služby 

tour operátorom a cestovným kanceláriám. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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OBCHOD A SLUŽBY 
 

OBCHOD: Talianske maloobchodné tržby sa v apríli prudko prepadli 

 Rím 26. júna (TASR) - Tržby talianskych maloobchodníkov sa v 

apríli 2012 prudko prepadli. V porovnaní s rovnakým obdobím vlani 

klesli o 6,8 %, informoval taliansky štatistický úrad Istat. Pokles 

bol najprudší minimálne od januára 2001. Trh pritom očakával zníženie 

len o 0,1 %. 

 Medzimesačne maloobchodné tržby klesli o 1,6 %. Výrazne sa 

znížili tržby z predaja potravín rovnako ako iných tovarov. 

 Taliansko sa nachádza v recesii, čo ukazuje aj vytrvalý pokles 

indexu spotrebiteľskej dôvery. Tvrdé úsporné opatrenia vlády premiéra 

Maria Montiho totiž výrazne stláčajú spotrebiteľské výdavky. 

 Informovala o tom agentúra DPA. 
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OBCHOD: Maloobchodný predaj v Poľsko v máji vzrástol, 
nezamestnanosť klesla 

 Varšava 26. júna (TASR) - Tempo rastu maloobchodného predaja v 

Poľsku sa v máji zrýchlilo viac, ako analytici očakávali, zatiaľ čo 

miera nezamestnanosti v krajine klesla. Oznámil to dnes štatistický 

úrad vo Varšave. 

 Podľa najnovších údajov sa objem maloobchodného predaja v 

Poľsku minulý mesiac zvýšil medziročne o 7,7 %. Analytici, ktorých 

oslovila agentúra RTTNews pritom očakávali, že odbyt poľských 

maloobchodníkov stúpne o 7,5 % po aprílovom náraste o 5,5 %. 

 Zo štatistík tiež vyplýva, že predaj áut a autokomponentov v 

máji vzrástol medziročne o 7,2 %, predaj palív stúpol o 12,6 % a  

dopyt po potravinách, nápojoch a tabakových výrobkoch sa zvýšil o 5,8 

%, zatiaľ čo predaj odevov a obuvi klesol o 2,5 %. 

 V medzimesačnom porovnaní sa tržby poľských maloobchodníkov v 

máji zvýšili o 0,9 %, čo je lepší výsledok ako ich aprílový pokles o 

2,4 %. 

 Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji 

nezamestnanosti, ktoré ukázali, že počet ľudí bez práce v najväčšej 

postkomunistickej ekonomike v rámci Európskej únie v máji klesol na 

12,6 % z aprílových 12,9 %. Analytici pritom očakávali, že miera 

nezamestnanosti bude stagnovať. Na ilustráciu, v máji 2011 bola na 

úrovni 12,4 %. 

 Informovala o tom agentúra RTTNews. 
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KURZY 
 

KURZY: Kurzový lístok ECB 26. 6. 2012 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Denný kurzový lístok Európskej 

centrálnej banky (ECB) do vyhlásenia nového kurzového lístka: 

 

 

  Mena  Názov meny               Kurz 

 

  USD   americký dolár           1.2475 

  JPY   japonský jen           98.97 

  BGN   bulharský lev            1.9558 

  CZK   česká koruna            25.963 

  DKK   dánska koruna            7.4334 

  GBP   libra šterlingov         0.79960 

  HUF   maďarský forint        286.40 

  LTL   litovský litas           3.4528 

  LVL   lotyšský lats            0.6965 

  PLN   poľský zlotý             4.2480 

  RON   nový rumunský lei        4.4510 

  SEK   švédska koruna           8.8204 

  CHF   švajčiarsky frank        1.2010 

  NOK   nórska koruna            7.4995 

  HRK   chorvátska kuna          7.5150 

  RUB   ruský rubeľ             41.2200 

  TRY   nová turecká líra        2.2683 

  AUD   austrálsky dolár         1.2432 

  BRL   brazílsky real           2.5768 

  CAD   kanadský dolár           1.2824 

  CNY   čínsky jüan              7.9387 

  HKD   hongkonský dolár       9.6800 

  IDR   indonézska rupia     11821.50 

  ILS   izraelský šepel          4.9145 

  INR   indická rupia           71.1260 

  KRW   juhokórejský won      1445.32 

  MXN   mexické peso            17.3809 

  MYR   malajzijský ringgit      3.9801 

  NZD   novozélandský dolár      1.5784 

  PHP   filipínske peso         52.951 

  SGD   singapurský dolár        1.5983 

  THB   thajský baht            39.708 

  ZAR   juhoafrický rand         10.5785 
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KURZY: Kurzy českej koruny vo vybraných slovenských bankách 

 Bratislava 26. júna (TASR) - Od 27. júna stanovujú vybrané 

slovenské banky kurz českej koruny nasledovne: 

 



 

 
Copyright  © : TASR Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je 
                       bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR výslovne zakázané. 

--------------------------------------------------------------------- 

Banka - názov                                 nákup    predaj   stred 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Prima banka Slovensko, a. s.            27,261   24,665   25,963 

 

 

 Poštová banka, a. s.             26,830   25,020   25,963 

 

 

 Tatra banka, a. s.            26,704   25,148   25,926 

 

 

 Všeobecná úverová banka, a. s.          26,705   25,15    25,928 

 

 

 Volksbank Slovensko, a. s.           26,701   25,146 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 Volksbank Slovensko, a. s., a Všeobecná úverová banka, a. s., 

si vyhradzujú právo na zmeny kurzového lístka v priebehu dňa. 
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