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ENERGETIKA 
 

ROPA: Cena ropy klesá k hranici 83 USD/barel 

 Singapur 19. júna (TASR) - Cena americkej ropy dnes v Ázii 

klesla smerom k hranici 83 USD za barel (159 litrov), pričom trhy 

momentálne čakajú na výsledky rokovaní medzi Iránom a šiestimi 

svetovými mocnosťami o spornom jadrovom programe. 

 Zástupcovia Iránu na jednej a USA, Británie, Francúzska, Ruska, 

Číny a Nemecka na druhej strane, sa v pondelok (18.6.) zišli na 

dvojdňovom rokovaní v Moskve, už treťom v poradí za ostatné mesiace. 

Zástupcovia šiestich krajín veria, že dokážu Teherán presvedčiť, aby 

produkciu vysoko obohateného uránu obmedzil. Najmä Spojené štáty sú 

presvedčené, že Irán smeruje k výrobe jadrových zbraní, čo ale 

Teherán odmieta a tvrdí, že mu ide výhradne o mierové využitie jadra. 

 Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júli klesla 

napoludnie v Singapure o 16 centov na 83,11 USD (65,87 eura) za 

barel. V pondelok uzatvorila WTI na úrovni 83,27 USD/barel, čo oproti 

záverečnej hodnote z piatka znamenalo pokles o 76 centov. K poklesu 

prispelo najmä pokračujúce napätie okolo dlhovej krízy v eurozóne. 

 Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste 

zaznamenala mierny rast o 5 centov na 96,10 USD/barel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2618 USD) 
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MONITOR: Podnikateľ Ignác Ilčišin sa môže čoskoro ocitnúť pred 
sudcami 

 Bratislava 19. júna (TASR) – Podnikateľ Ignác Ilčišin sa môže 

čoskoro ocitnúť pred sudcami Špecializovaného trestného súdu. Polícia 

totiž uzavrela ďalšiu kauzu súvisiacu s Transpetrolom. Pre 

Aktuálne.sk to potvrdil hovorca policajného prezídia Michal Slivka. 

Vyšetrovateľ bratislavského odboru boja proti korupcii podľa neho 

totiž už na špeciálnu prokuratúru poslal návrh na podanie obžaloby 

dvoch osôb pre obzvlášť závažný zločin podvodu. 

 V prípade dokázania viny im hrozí až 15 rokov väzenia. Jedným z 

páchateľov by mal byť podľa informácií Aktuálne.sk práve známy 

podnikateľ z Vranova nad Topľou. Ilčišin v minulosti tvrdil, že 

kontroluje viac než tretinu akcií prepravcu ropy a vyhlásil sa za 

šéfa Transpetrolu. Tento prípad siaha do roku 2009, keď Ilčišin 

zvolal valné zhromaždenie spoločnosti, nechal sa zvoliť za predsedu 

predstavenstva a prevzal vedenie spoločnosti. 

 Vzhľadom na existenciu domnelých uznesení valného zhromaždenia 

došlo dokonca k exekučnému blokovaniu majetku Transpetrolu v Českej 

republike. Ilčišin totiž podľa informácií, ktoré v tom čase 

medializovala polícia, ako údajný akcionár podniku v Prahe uznal dlh 

prepravcu ropy za necelých 13 miliónov eur v prospech spriaznenej 

spoločnosti. Spolu s humenským advokátom Jánom H. mal v Prahe 

navštíviť súdnu exekútorku a podľa polície predstierali, že sú 

oprávnení konať za Transpetrol. "Podpísali exekútorský zápis, v 
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ktorom spoločnosť Transpetrol uznala neexistujúci dlh voči českej 

spoločnosti vo výške asi 13 miliónov eur a súhlasila s vykonaním 

exekúcie," informovala vtedy hovorkyňa policajného prezídia. Sumu 

nakoniec nevyplatili. 

 Vranovského podnikateľa ešte v roku 2009 Krajský súd v Žiline 

odsúdil na deväťročný trest za iný podvod súvisiaci s Transpetrolom. 

Vtedy tiež súd konštatoval, že Ilčišinovi žiadne akcie nepatrili. 

Najvyšší súd však odsudzujúci verdikt zrušil, uvádza okrem iného 

Aktuálne.sk. 
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Világgazdaság: V septembri vznikne maďarsko-česko-slovenský trh s 
elektrinou 

 Budapešť 19. júna (TASR) - V septembri môže začať fungovať 

spoločný maďarsko-česko-slovenský trh s elektrickou energiou, píše 

dnešné vydanie maďarského hospodárskeho denníka Világgazdaság. 

 Podmienkou uvedenia trhu do prevádzky je úspešné vykonanie 

augustových testov účastníkov trhu. 

 "Prepojením sa prehĺbi trh s elektrinou jednotlivých krajín, 

vzrastie likvidita a cezhraničná integrácia. Bude to dôležitý krok 

smerom k vytvoreniu vnútorného európskeho trhu v roku 2014," cituje 

Világgazdaság z vyhlásenia maďarskej spoločnosti HUPX Zrt., ktorá je 

zodpovedná za maďarský trh. 

 Jednotný jednodňový trh s elektrinou medzi Českou republikou 

a Slovenskom funguje už od septembra 2009. 

 

 

 (spravodajca TASR Ladislav Vallach) pop 

 

TREBIŠOV: Bytový podnik vráti ľuďom za vlaňajšok množstvo 
preplatkov 

 Trebišov 19. júna (TASR) - Trebišovský Bytový podnik zaznamenal 

za uplynulý rok množstvo preplatkov za vyúčtovanie nákladov s 

užívaním a správou bytov. Užívateľom by ich mali vyplatiť tento 

mesiac. Preplatky sa pohybujú v rôznej výške, v niektorých prípadoch 

sa vyšplhali aj na vyše 1000 eur.  

 Ekonomický námestník Bytového podniku Kvetoslav Duč dnes pre 

TASR spresnil, že suma preplatkov za minulý rok predstavuje celkom 

502.279,63 eura. Za rok 2010 sa jej výška pohybovala v zhruba 

rovnakých číslach.  

 "V posledných rokoch registrujeme postupnú úsporu, hlavne na 

dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Ako hlavný dôvod sa javí 

skutočnosť, že značná časť bytových domov je už zateplená, teda únik 

tepla sa znižuje," zhodnotil riaditeľ spoločnosti Ján Šipoš. Podľa 

neho svoju úlohu zohrávajú aj pomerové rozdeľovače tepla. "Ak sa naši 

užívatelia správali štandardne, nedochádzalo k veľkým odchýlkam do 

plusu alebo mínusu," dodal. 

 Menej spokojní užívatelia bytov budú však tí, ktorí budú 

doplácať. Nedoplatky za vlaňajšok predstavujú sumu 70.305,99 eura. 

Nejasnosti s vyúčtovaním bude Bytový podnik podľa Šipoša ochotne 

konzultovať a prípadné chyby odstráni. 
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 Bytový podnik v Trebišove spravuje 2497 vlastníckych a 

nájomných bytov. Podľa odberu tepla, teplej úžitkovej vody a studenej 

vody nastavuje na nasledujúce obdobie výšku mesačného zálohového 

predpisu. V mnohých prípadoch rešpektuje požiadavky vlastníkov a 

nájomníkov vzhľadom na ich špecifické problémy, hlavne sociálneho 

charakteru. 
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ROPA: Generálne revízie v Slovnafte sa skončili, rafinéria vyrába naplno 

 Bratislava 19. júna (TASR) - V rafinérii Slovnaft sa po dvoch 

mesiacoch prác koncom mája 2012 podľa plánu skončili generálne 

revízie. Všetky výrobné jednotky a zariadenia, ktorých sa dotkla 

tohtoročná oprava a údržba, už nabehli do riadneho režimu. Na 

generálnych revíziách sa okrem zamestnancov samotnej rafinérie a 

dcérskej spoločnosti Slovnaft Montáže a opravy podieľalo okolo 2000 

externých pracovníkov dodávateľských firiem. Rozpočet na práce 

počítal s investičnými nákladmi vo výške 25 miliónov eur, podľa 

predbežných odhadov táto suma nebola prekročená. Informovala o tom 

Hana Kukučková z odboru podnikovej komunikácie spoločnosti Slovnaft. 

 Medzi kľúčové činnosti počas generálnych revízií patrili práce 

na troch významných rafinérskych výrobných jednotkách – Atmosférickej 

destilácii 5, Hydrogenačnej rafinácii palív 7 a na Štiepnej jednotke 

hydrokraku. Z dôvodu údržby spoločnosť odstavila aj ďalších 10 

výrobných jednotiek. Práce na niektorých z nich sa podarilo ukončiť 

s niekoľkodňovým predstihom, iné si vyžiadali mierne predĺženie času 

potrebného na opravy. Ani na jednej výrobnej jednotke sa však 

zásadnejšie neposunul termín uvedenia do chodu. 

 Generálne revízie sa v rafinérii vykonávajú v pravidelných 

cykloch, aby zabezpečili správny a bezpečný chod technológií. 

Zariadenia, ktoré tento rok podstúpili generálne revízie, čaká 

najbližšia odstávka v roku 2016. Podobný rozsah generálnych revízií 

ako v tomto roku, avšak na iných výrobných jednotkách, je naplánovaný  

o dva roky, na jar 2014. 

 Rafinéria Slovnaft spracovala v prvom štvrťroku tohto roka 1,44 

milióna ton ropy, čo bolo o 3 % menej ako v rovnakom období 

vlaňajška. Dôvodom bol pokles dopytu po pohonných látkach, tak po 

automobilovom benzíne, ako aj motorovej nafte. 
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EÚ:G.Oettinger prijal slovenského diplomata z prostredia energetickej 
diplomac 

 Brusel 19. júna (TASR) - Eurokomisár pre energetiku Günther 

Oettinger prijal dnes generálneho tajomníka Sekretariátu Energetickej 

charty Urbana Rusnáka. Išlo o prvé oficiálne stretnutie slovenského 

diplomata na poli medzinárodnej energetiky s predstaviteľom EK pre 

tento rezort. 

 Rusnák v rozhovore pre TASR uviedol, že rokovanie s 

eurokomisárom sa nieslo vo viacerých rovinách, pričom ťažiskom bola 

modernizácia Energetickej charty a zlepšenie komunikácie medzi 

Energetickou chartou a jej členskými štátmi a komisiou.  
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 "V rámci modernizácie Energetickej charty členské štáty 

pripravujú aktualizáciu základného politického dokumentu z roku 

1991," uviedol Rusnák.  

 Nemenej dôležitá z hľadiska spolupráce medzi EK a Energetickou 

chartou je aj konsolidácia a rozširovanie tejto nadnárodnej 

organizácie, ktorá združuje 51 krajín sveta vrátane všetkých 

členských štátov EÚ.  

 "Jeden z cieľov charty je rozširovať priestor aplikácií 

pravidiel pre medzinárodnú energetickú spoluprácu, v čom komisia 

podporuje Sekretariát Energetickej charty," spresnil slovenský 

diplomat. Dodal, že prioritou organizácie na tento rok je 

spolupracovať s krajinami južného Stredomoria, severnej Afriky a 

Blízkeho východu. 

 Rusnák upozornil, že počas rokovaní s komisárom Oettingerom 

hovorili aj o konkrétnych projektoch, na ktorých Energetická charta v 

súčasnosti pracuje, či už ide o projekt zameraný na rozvoj 

energetickej efektívnosti v mestách krajín bývalého Sovietskeho zväzu 

alebo projekt zameraný na spoluprácu pri dodávkach a tranzite 

elektrickej energie v oblasti strednej Ázie. Ďalším projektom, ktorý 

je zaujímavý aj z hľadiska energetickej politiky EÚ, je posudzovanie  

otázok nízkouhlíkovej energetiky a jej uplatnenia na podporu 

nízkouhlíkových investícií. 

 Zmluva o Energetickej charte zabezpečuje energetickú spoluprácu 

medzi krajinami s tým, že vytvára právny rámec pre túto spoluprácu. 

Základnými bodmi sú podpora a ochrana investícií v energetickom 

sektore, upravovanie podmienok a pravidiel obchodu s energetickými 

surovinami, zabezpečovanie slobody tranzitu a bezpečnosť tranzitných 

dodávok. 

 

 

 UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam 

 

 

 (spravodajca TASR Jaromír Novak) ed 

 

 

 

 

ROPA: Ceny ropy vzrástli, obchodníci čakajú, že Fed podporí americkú 
ekonomiku 

 New York 19. júna (TASR) - Ceny ropy dnes vzrástli, investori 

totiž dúfajú, že americká centrálna banka (Fed) po skončení 

dvojdňového zasadania v stredu (20.6.) predstaví nové opatrenia na 

podporu najväčšej svetovej ekonomiky. 

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

sa dnes na poludnie miestneho času v New Yorku predával za 84,06 USD 

(66,61 eura), čo je o 79 centov viac ako v predchádzajúci deň. 

Obchodovanie s júlovým kontraktom WTI vyprší v stredu 20. júna. 

 Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s augustovým kontraktom 

dnes stúpla len veľmi mierne, o 4 centy, na 96,06 USD za barel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2619 USD) 
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GP: Proti stavebným povoleniam fotoelektrární padli nové protesty 
prokurátora 

 Bratislava 20. júna (TASR) - Okresná prokuratúra 

v Michalovciach na základe ďalších podnetov Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví (ÚRSO) podala 28. mája tohto roka dva protesty 

prokurátora proti stavebným povoleniam, ktorými boli povolené stavby 

fotovoltických elektrární. 

  "Dôvodom podania protestu prokurátora bola absencia osvedčenia 

o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej 

politiky, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v zmysle 

zákona o energetike," informovala ďalej hovorkyňa Generálnej 

prokuratúry (GP) SR Vladimíra Gedrová. 

 Zároveň pripomenula, že ÚRSO ešte vlani podal na prokuratúru 

viac ako 50 podnetov, v ktorých žiadal preskúmať zákonnosť rozhodnutí 

stavebných úradov miest a obcí o kolaudácii fotovoltických 

elektrární. Po preskúmaní príslušných spisov stavebných úradov 

prokurátori zistili v piatich prípadoch porušenie zákona a proti 

týmto nezákonným rozhodnutiam podali ešte začiatkom decembra 2011 

protesty prokurátora, pretože boli vydané v rozpore so zákonom 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákonom o správnom konaní, 

ako aj vyhláškou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a navrhli 

napadnuté rozhodnutia zrušiť. 

 Stavebný úrad mesta Brezno a Krajský stavebný úrad v Banskej 

Bystrici však nevyhoveli protestom prokurátora proti piatim 

kolaudačným rozhodnutiam stavebného úradu mesta Brezno na stavby 

fotovoltických elektrární Rohozná 1 až 5. 

 "Takýto stav nezodpovedá zákonu, a preto okresný prokurátor 

Brezna podal 27. apríla 2012 Krajskému súdu v Banskej Bystrici žaloby 

na preskúmanie zákonnosti týchto kolaudačných rozhodnutí stavebného 

úradu mesta Brezno s návrhom na ich zrušenie. O žalobách zatiaľ 

rozhodnuté nebolo," doplnila Gedrová. 
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ENERGIA: V roku 2020 bude mať Rakúsko 16-krát viac slnečných 
kolektorov ako SR 

 Žiar nad Hronom 20. júna (TASR) - Na Slovensku je v súčasnosti 

podľa odhadov v prevádzke približne 144.000 m2 kolektorových plôch. 

Podľa Národného akčného plánu by mali do roku 2020 pribudnúť kapacity 

slnečných kolektorov schopné vyrobiť 28 ktoe tepla. Pri priemernom 

energetickom zisku 350 kWh/m2.rok to predstavuje vyše 930.000 m2 

nových kolektorových plôch. 

 "Na obdobie rokov 2011 až 2015 však bol naplánovaný prírastok 

iba 166.000 m2 kolektorových plôch a v rokoch 2016 až 2020 až takmer 

764.000 m2 kolektorových plôch. Súčasný vývoj situácie na trhu 

kolektorov v SR a neexistujúce dotácie však naznačujú, že ani tento 

málo ambiciózny plán sa nesplní," skonštatoval Milan Novák, 

podpredseda Československej spoločnosti pre slnečnú energiu a 

riaditeľ Thermosolar Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom.  

 "To, čo plánujeme namontovať v najbližších piatich rokoch, to 

sa už dnes v susednom Rakúsku, ktoré je so Slovenskom približne 

porovnateľné veľkosťou i počtom obyvateľstva, namontuje za cca pol 

roka," podotkol. Podľa plánu v roku 2020 bude mať Rakúsko 16–krát 

viac slnečných kolektorov ako SR. Aj tento plán je však podľa jeho 
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slov ohrozený, pretože vládnou prioritou je rozvoj jadrovej 

energetiky a ani úsporné opatrenia v eurozóne i SR nevytvárajú 

dostatočný priestor pre väčšiu stimuláciu rozvoja obnoviteľných 

zdrojov energií (OZE). 

 Ako ďalej upozornil, v súčasnosti nie je na kolektory pre 

domácnosti aktívny žiadny dotačný program. Navyše, nejasné vyjadrenia 

o možnosti ich opätovného zavedenia spôsobujú vyčkávanie investorov. 

"V dôsledku toho očakávame pokles predaja slnečných kolektorov na 

Slovensku v roku 2012 minimálne o 20 až 30 %," povedal Novák a 

podotkol, že podľa smernice 2009/28/ES by malo Slovensko v roku 2020 

dosiahnuť 14-% podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie.  

 "Nie je to až taký ambiciózny cieľ, ak si uvedomíme, že v roku 

2005 bol tento podiel 6,7 % a do roku 2010 sa aj bez významnejších 

stimulov zvýšil na 9,5 %. Horšie je, že pri výrobe tepla a chladu by 

sa v roku 2020 spaľovanie pevnej biomasy malo podieľať až takmer 77 % 

a solárne teplo by malo dosiahnuť iba 3,7-% podiel. Dokonca aj v 

operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná 

os Energie, v konkrétnej aktuálnej výzve z 23.3.2012 chýba slnečná 

energia, napriek tomu, že v predbežnej informácii z februára 2012 tam 

ešte bola. Dodatočne pribudli v programe zariadenia na energetické 

využitie biomasy s maximálnym výkonom do 30 MWth a 10 MWel", dodal 

Novák. 

 Na realizáciu Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej 

energie v domácnostiach (Program) boli podľa Ministerstva 

hospodárstva (MH) SR v roku 2009 vládou SR vyčlenené finančné 

prostriedky vo výške 8 miliónov eur. Počas jeho realizácie v rokoch 

2009 až 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške cca 6,7 

milióna eur pre takmer 7000 prijímateľov dotácie. Z dôvodu vyčerpania 

alokovaných finančných prostriedkov nebolo schválených odbornou 

komisiou približne 1000 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej 

výške približne 1 milión eur.  

 "Jednou z hlavných priorít vlády SR v súčasnom období je 

zníženie deficitu verejných financií, a preto prijíma opatrenia na 

ich konsolidáciu. Aj napriek uvedenému MH SR hľadá riešenia na 

získanie potrebných finančných prostriedkov na vyplatenie žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre žiadateľov, ktorí splnili podmienky 

poskytnutia dotácie, ale z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov 

neboli schválení odbornou komisiou," reagovalo MH SR.  

 V prípade, že rozpočet kapitoly ministerstva bude v roku 2012 

navýšený o uvedené finančné prostriedky, bude o tom rezort 

informovať. Na rok 2012 MH SR neplánuje vyhlásiť výzvu na 

predkladanie žiadostí. 

 "Dôležitou úlohou programu dotácií bolo naštartovanie záujmu o 

inštaláciu slnečných kolektorov, čo sa vzhľadom na množstvo 

doručených žiadostí podarilo. Podľa našich informácií sú vlastníci 

týchto zariadení spokojní, čím sa odbúrala bariéra nedôvery k 

relatívne novému prístupu k ohrevu teplej úžitkovej vody. 

Predpokladáme, že ďalší pokles ceny technológií na využívanie 

slnečnej energie zvýši záujem domácností a výrobcov tepla natoľko, 

aby sa ciele pre rok 2020 v oblasti využívania slnečnej energie na 

výrobu tepla a chladu dosiahli," dodalo v reakcii ministerstvo.  
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VLÁDA: Materiál o vlastníckych zmenách v SPP bol z rokovania kabinetu 
stiahnut 

 Bratislava 20. júna (TASR) - Materiál rezortu hospodárstva, 

ktorým informovalo o tom, že v spolupráci s Fondom národného majetku 

(FNM) SR ako 51-% akcionárom Slovenského plynárenského priemyslu 

(SPP) začne rokovania s Energetickým a průmyslovým holdingom (EPH) o 

potenciálnej zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas 

Holding B.V. (SGH), bol z dnešného rokovania vlády SR stiahnutý.  

 Podľa slov šéfa MH SR Tomáša Malatinského (nominant Smeru-SD) 

požadoval premiér Robert Fico (Smer-SD) informáciu doplniť o ďalšie 

podrobnosti. Malatinský však nekonkretizoval termín, kedy by sa vláda 

mala materiálom znovu zaoberať. 

 "Dôvodom na začatie týchto rokovaní je list spoločností E.ON AG 

a GDF SUEZ, ktorým oznamujú, že vstúpili do rokovaní so spoločnosťou 

Energetický a průmyslový holding, a.s., o potenciálnej zmene 

vlastníckej štruktúry spoločnosti Slovak Gas Holding B.V.," uvádza sa 

v predkladanom dokumente. 

 V liste sa podľa rezortu hospodárstva ďalej uvádza, že na 

základe uznesenia valného zhromaždenia SPP z 11. mája 2011 vykonala 

spoločnosť EPH počas minulého roka due diligence s výnimkou 

akcionárskej zmluvy, pričom rokovania zainteresovaných strán 

postupujú pozitívne aj vo všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa 

zmluvy o kúpe a predaji akcií. 

 Do SPP vstúpili zahraniční investori v roku 2002. Spoločnosť má 

v súčasnosti dvoch akcionárov - majiteľom 51 % akcií je FNM, pričom 

MH SR v spoločnosti vykonáva akcionárske práva. Majiteľom 49 % akcií 

je spoločnosť Slovak Gas Holding B.V., teda konzorcium E.ON Ruhrgas a 

GDF SUEZ. 
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ROPA: Po Repsole plánuje argentínska ropná firma YPF spoluprácu s 
Gazpromom 

 Moskva/Buenos Aires 20. júna (TASR) - Argentínska ropná 

spoločnosť YPF by čoskoro mohla spojiť sily s ruským plynárenským 

koncernom Gazprom za účelom prieskumu a ťažby z ropných a plynových 

ložísk v Argentíne. Povedal to dnes argentínsky minister zahraničných 

vecí Héctor Timerman. Jeho oznámenie prišlo krátko po stretnutí 

argentínskej prezidentky Cristiny Fernándezovej s ruským náprotivkom 

Vladimirom Putinom na okraj summitu lídrov G20 v Mexiku. 

 Ropná firma sa do pozornosti sveta dostala v apríli tohto roka, 

keď Fernándezová oznámila, že 51-% podiel španielskej firmy Repsol v 

YPF vláda znárodní. V priebehu niekoľkých týždňov parlament 

zoštátnenie schválil a prezidentka podpísala. 

 Argentína firmu Repsol obvinila, že nedostatočne investovala do 

energetického sektora krajiny a namiesto predaja vyťaženej ropy v 

Argentíne veľkú časť z nej vyvážala, aby ťažila z vysokých cien na 

zahraničných trhoch. Repsol všetky obvinenia odmieta a proti 

Argentíne podal na súde v USA žalobu. Začiatkom júna celý proces 

zoštátnenia argentínska vláda dokončila, keď vymenovala nového šéfa a 

členov správnej rady. 

 Informovala o tom agentúra RIA Novosti. 
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NRSR:Malým výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov odpadnú 
viaceré povinnos 

 Bratislava 20. júna (TASR) - Malí výrobcovia elektriny z 

obnoviteľných zdrojov by mali od júla tohto roka stratiť niektoré 

povinnosti veľkovýrobcov. Rozhodli o tom poslanci parlamentu 

definitívnym schválením zmeny zákonov o spotrebných daniach z 

minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu. 

 "Odpadne registrácia, podávanie daňových priznaní každý mesiac 

s nulovou hodnotou," vysvetlil v pléne predkladateľ návrhu Ľubomír 

Vážny (Smer-SD). Objasnil, že administratívna náročnosť sa zúži pre 

výrobcov, ktorí vyrábajú a dodávajú elektrinu vyrobenú z 

obnoviteľného zdroja zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 

kW. 

 Dôvodom zmeny podľa Vážneho je, že v súčasnosti platná právna 

úprava nerozlišuje medzi malým výrobcom elektriny a veľkým výrobcom. 

Potrebné je to aj z dôvodu, že práve takíto malí výrobcovia dodávajú 

vyrobenú elektrinu prednostne do vlastnej elektrickej inštalácie za 

účelom vlastnej spotreby a až prebytok elektriny ide do distribučnej 

siete. 
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ROPA: Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň za 1,5 roka 

 New York 20. júna (TASR) - Svetové ceny ropy sa dnes prepadli o 

viac než 3 % a dostali sa na najnižšiu úroveň za 1,5 roka. Americké 

ropné rezervy sa totiž nečakane prudko zvýšili a americká centrálna 

banka (Fed) je pesimistická ohľadom ďalšieho vývoja najväčšej 

svetovej ekonomiky. Napriek tomu sa Fed nechystá opäť tlačiť peniaze 

a predložil len obmedzené monetárne stimuly. 

 Barel (159 litrov) ropy Brent s augustovým kontraktom sa dnes o 

20.24 SELČ obchodoval po 92,96 USD (73,17 eura). To je o 2,80 USD 

menej ako v utorok (19. 6.) na konci obchodovania. Po ohlásení 

rozhodnutia Fed cena kontraktu padla až na 92,65 USD za barel. 

Americká ropa WTI dnes zlacnela o 2,43 USD na  81,60 USD za barel. 

 Niektorí investori totiž očakávali, že Fed ohlási tretie kolo 

kvantitatívneho uvoľňovania, čo sa nestalo. Americká centrálna banka 

len rozšírila takzvaný program Twist, v rámci ktorého predáva 

krátkodobé dlhopisy a za výnos z nich kupuje dlhodobé dlhopisy. 

 Americké ministerstvo energetiky dnes informovalo, že ropné 

rezervy v USA počas uplynulého týždňa vzrástli o 2,9 milióna barelov, 

pričom analytici v priemere počítali s ich poklesom o 600.000 

barelov. Zásoby ropy v Spojených štátov tento rok vyskočili na 

najvyššiu úroveň od roku 1990. 

 Informovali o tom agentúry Reuters, AP a Bloomberg. 

 (1 EUR = 1,2704 USD) 

 

 

 1 2 12 lom eko 

 



 

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

ROPA: Ceny ropy pokračujú v poklese, americká WTI sa blíži k 80 USD 
za barel 

 Singapur 21. júna (TASR) - Cena americkej ropy dnes klesla na 

takmer 8-mesačné minimum a približuje sa k hranici 80 USD (62,97 

eura) za barel (159 litrov). Trhy reagujú prepadom na nedostatočné 

kroky americkej centrálnej banky na podporu ekonomiky. Ďalším 

medvedím faktorom je neočakávaný nárast ropných rezerv v USA. 

 Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom 

sa dnes o 7.56 SELČ predával po 80,36 USD. To je o 1,09 USD menej ako 

v stredu (20. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej 

burze. Kontrakt počas stredy oslabil o 2,90 USD a uzavrel na 81,45 

USD za barel. Augustový kontrakt na ropu Brent dnes ráno zlacnel o 44 

centov na 92,25 USD/barel. 

 Americká centrálna banka (Fed) v stredu večer (20.6.) oznámila, 

že rozšíri takzvaný program Twist, v rámci ktorého predáva krátkodobé 

dlhopisy a za výnos z nich kupuje dlhodobé dlhopisy. Niektorí 

investori však očakávali od Fed agresívnejšie opatrenia na podporu 

ekonomiky, ako je tretie kolo kvantitatívneho uvoľňovania, čo sa 

nestalo. 

 Americké ministerstvo energetiky v stredu informovalo, že ropné 

rezervy v USA počas uplynulého týždňa vzrástli o 2,9 milióna barelov, 

pričom analytici v priemere počítali s ich poklesom o 600.000 

barelov. Zásoby ropy v Spojených štátov tento rok vyskočili na 

najvyššiu úroveň od roku 1990. 

 Informovali o tom agentúry AP a Bloomberg. 

 (1 EUR = 1,2704 USD) 
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ENERGIA: Motoristi v SR tankovali v 24. týždni 12. najdrahší benzín s 
daňou v  

 Bratislava 21. júna (TASR) - Motoristi v SR v 24. týždni 2012 

tankovali 12. najdrahší benzín s daňou v EÚ za priemernú cenu 1,540 

eura za liter (eura/l). 

 "Na Slovensku čerpali motoristi 11. najdrahšiu motorovú naftu s 

daňou v rámci Európy za 1,410 eura/l," informoval internetový portál 

benzin.sk. 

 Najlacnejší benzín s daňou v EÚ mali v Bulharsku, kde motoristi 

v priemere zaplatili 1,211 eura/l. Najdrahší benzín s daňou v EÚ bol 

v Taliansku, kde v priemere stál 1,755 eura/l. 

 Najdrahšia nafta s daňou v EÚ bola vo Veľkej Británii, kde 

motoristi v priemere platili za ňu 1,709 eura/l. Najlacnejšiu naftu s 

daňou v EÚ evidovali v Luxembursku, kde stála v priemere 1,197 

eura/l. 

 Benzín mali z okolitých štátov v porovnaní so SR v Poľsku 

lacnejší o 0,190 eura na liter a naftu lacnejšiu o 0,088 eura na 

liter. "V Rakúsku stál benzín o 0,133 eura menej na liter ako u nás, 

nafta menej o 0,065 eura." V Čechách mali lacnejší benzín o 0,121 

eura a naftu o 0,016 eura. "V Maďarsku tankovali o 0,094 eura 

lacnejší benzín ako u nás a naftu drahšiu o 0,051 eura." 
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ENERGIA: Spor o cenu plynu sa končí, Rusi naznačujú Čechom zľavu 

 Praha 21. júna (TASR) - Česi sa zrejme môžu tešiť na lacnejší 

plyn. Viedenská arbitráž o cenu paliva medzi ruským Gazpromom a 

skupinou RWE, ktorá je jeho dovozcom do Česka, sa podľa všetkého 

skončí zmierom.  Zástupca šéfa Gazpromu Alexander Medvedev označil 

RWE za jednu zo spoločností, s ktorou by sa plynárenský gigant mohol 

v blízkej budúcnosti dohodnúť na zľave - rovnako, ako to už urobil v 

prípade firiem E.ON a poľského PGNiG. 

 RWE Transgas, jedna z troch najväčších českých distribučných 

spoločností, vedie s Gazpromom viacročný spor, pretože cena plynu na 

základe dlhodobého kontraktu výrazne presahuje momentálne spotové 

ceny na burzách. V posledných týždňoch bol plyn od Gazpromu drahší až 

o 150 USD (119,93 eura) za tisíc kubických metrov (m3), teda takmer o 

polovicu. 

 RWE Transgas na to dopláca v konkurenčnom boji s alternatívnymi 

predajcami. Obchod s plynom je pre firmu stratový. 

 Odborníci upozorňujú, že v dôsledku vysokých cien by sa v 

budúcnosti dostával v Európe do problémov priamo Gazprom. Odberatelia 

stále viac hľadajú alternatívne zdroje a cesty dopravy paliva. Do 

Česka by sa mal onedlho dostávať okrem nórskeho aj skvapalnený 

katarský plyn. Aj preň sa v poľskom prístave Šwinoujšcie buduje 

terminál. 

 Celý spor sa vedie predovšetkým o to, do akcie miery je správne 

spájať cenu plynu s cenou ropy. Tak to robí Gazprom i ďalší svetoví 

dodávatelia. Európski odberatelia žiadajú, aby sa ceny Gazpromu viac 

odvíjali od spotových cien suroviny.  

 Gazprom vyvezie tento rok rekordných 220 miliárd m3 zemného 

plynu. Export do Európy zostane na vlaňajších 150 miliardách m3. Za 

ne by mal inkasovať od európskych zákazníkov 61 miliárd USD. Podiel 

ruského plynu  na jeho celkovej spotrebe v Európe sa vlani zvýšil na 

27 %. V roku 2010 bol o 3 % nižší. 

 Informoval o tom český denník E15. 

 (1 EUR = 1,2704 USD) 
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TEKO: Bývalí vrcholoví manažéri si nárokujú na odstupné vo výške 
175.000 eur 

 Košice 21. júna (TASR) - Traja bývalí vrcholoví manažéri 

spoločnosti Tepláreň Košice (TEKO), a. s., generálny riaditeľ 

Miroslav Nosál, finančný riaditeľ Ján Huraj (obaja nominanti SaS) a 

riaditeľ úseku pre informatiku a ľudské zdroje Viliam Beňo z KDH si 

nárokujú vyplatenie odstupného v celkovej výške takmer 175.000 eur. 

TASR o tom dnes informovala špecialistka pre komunikáciu a marketing 

TEKO Jana Bačenková. 

 "So všetkými sme sa snažili rokovať o tom, aby sa aj kvôli 

nepriaznivej finančnej situácii svojho nároku vzdali," povedal 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ladislav Koch. Dohodu sa 

napokon spoločnosti podarilo uzavrieť len s bývalým finančným 

riaditeľom Jánom Hurajom, ktorý pristúpil na zníženie svojej sumy 

odstupného na 14.000 eur, čo predstavuje dvojmesačné odstupné.  

 "S mojím predchodcom Miroslavom Nosálom sa nám dohodnúť 

nepodarilo. Mohli sme sa síce ešte o jeho odstupné vo výške 40.000 

eur súdiť, no výsledok by bol neistý," dodal Koch. Riaditeľovi úseku 

pre informatiku a ľudské zdroje Viliamovi Beňovi TEKO podľa Kocha 



 

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

ešte uplynulý piatok (15. júna) takisto navrhli, aby sa vzdal celého 

svojho odstupného, on však odmietol. "Od pondelka je práceneschopný a 

odvtedy s nami už nekomunikoval," uviedol Koch. 

 Nové vedenie spoločnosti považuje prístup niektorých nominantov 

bývalej vládnej koalície pri rokovaní o ich vlastnom odstupnom za 

maximálne nekorektný. "Nehovoriac o tom, že oni sami naplánovali 

vôbec prvýkrát v histórii našej spoločnosti na tento rok stratu 1,5 

milióna eur," komentoval Koch.  

 Denník Košický Korzár dnes informoval, že najväčšie odstupné má 

pribudnúť na účet riaditeľa úseku pre informatiku a ľudské zdroje 

Viliama Beňa. Podľa zdrojov Korzára dostal tento lukratívny post ako 

osobný nominant bývalého člena Výkonného výboru FNM za KDH Pavla 

Faktora, ktorého meno sa viackrát spomínalo aj v kauze Gorila. Beňo 

je od pondelka (18. júna) práceneschopný a odmieta, aby sa s jeho 

menom spájal prívlastok zlatý padák.  

 Denníku Beňo povedal, že sa do TEKO nedostal cez KDH, ale 

oslovili ho ľudia z vedenia FNM. "O podmienkach svojho odchodu z TEKO 

som sa chcel dohodnúť v duchu Zákonníka práce, ale pán Koch s tým 

nesúhlasil, lebo trval na nulovom odstupnom," dodal bez bližších 

podrobností. 
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ENERGIA: Atómová elektráreň Bohunice otvorí 23. júna svoje brány pre 
verejnosť 

 Bratislava/Jaslovské Bohunice 21. júna (TASR) – Atómová 

elektráreň Bohunice (EBO) v sobotu 23. júna znovu privíta 

návštevníkov na podujatí Otvorená elektráreň.  

 "Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, pozývajú hostí na 

sobotu plnú zábavy, kultúrneho programu aj znalostí, či informácií. 

Program v amfiteátri v Jaslovských Bohuniciach štartuje o 10. hodine 

a približne do 16.30 h bude návštevníkom ponúkať najrôznejšie 

atrakcie, súťaže a vystúpenia. Jeho súčasťou sú kreatívne workshopy 

zamerané na tradičné remeslá regiónu. Zlatým klincom kultúrneho 

programu bude superstarista Lukáš Adamec so skupinou," informovala 

hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová. 

 Otvorená elektráreň má podľa nej aj filantropický rozmer. 

Zástupcovia OZ Macko-Uško pri Detskom domove Trnava si prevezmú 

symbolický šek na podporu svojich projektov. 

 Informovala, že podujatie poskytne okrem oddychového programu 

aj "občiansky servis". Od 11.30 h do 12.30 h sa návštevníci budú môcť 

stretnúť so zástupcami miestnej samosprávy a štátnej správy, 

nasledovať bude panelová diskusia Občianskej informačnej komisie 

(OIK). 

 Atraktívny je aj súbežný program. Súčasne s Otvorenou 

elektrárňou sa bude v obci odohrávať 7. ročník festivalu slova, hudby 

a tanca "V Bohunicách pri kaštieli". 

 Pripomenula, že minulý rok Atómová elektráreň Bohunice 

privítala okolo 2500 ľudí a stala sa tak najnavštevovanejším zo série 

podujatí Otvorená elektráreň. 

 Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je najväčším výrobcom 

elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala 

spoločnosť Enel Produzione so 66-% podielom. Zvyšných 34 % akcií 

vlastní Fond národného majetku SR, ktorého akcionárske práva vykonáva 

Ministerstvo hospodárstva SR. 
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 jal pop 

 

ROPA: Cena WTI klesla prvýkrát od októbra pod 80 USD, Brent takmer 
na 90 USD/b 

 New York 21. júna (TASR) - Cena americkej ropy klesla pod 

hranicu 80 USD za barel (159 litrov) a dosiahla tak 8-mesačné 

minimum. Prepad zaznamenala aj severomorská ropa Brent, ktorá v 

Londýne klesla k hranici 90 USD/barel. 

 Dôvodom sú správy z pracovného trhu USA, kde minulý týždeň 

požiadalo o podporu v nezamestnanosti viac ľudí, než ekonómovia 

čakali. Počet žiadostí o podporu síce klesol o 2000 na 387.000, no 

analytici očakávali pokles až na 383.000. K týmto správam sa pridali 

informácie o spomaľovaní rastu výrobného sektora v USA a ceny ropy 

nepodporilo ani zvýšenie zásob ropy. Navyše, trhy sklamala aj 

americká centrálna banka. Tá síce v stredu (20.6.) oznámila, že 

rozširuje program s názvom Operácia Twist s cieľom znižovať dlhodobé 

úrokové sadzby, no neplánuje pristúpiť k tretiemu kolu 

kvantitatívneho uvoľňovania. 

 Cena americkej ľahkej ropy (WTI) klesla do 18.55 h SELČ o 2,07 

USD na 79,38 USD (62,65 eura) za barel, pričom počas dňa zaznamenala 

pokles až 79,07 USD/barel. To je najnižšia hodnota od 6. októbra 

minulého roka. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent obchodovanej v 

Londýne klesla o 2,35 USD na 90,34 USD za barel. V priebehu dňa 

klesla až na 90,02 USD/barel, najnižšiu hodnotu od decembra 2010. 

 Informovali o tom agentúry Reuters a AP. 

 (1 EUR = 1,2670 USD) 
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ROPA: BP uvažuje o účasti na privatizácii ruského ropného gigantu 
Rosnefť 

 Moskva 21. júna (TASR) - Britská ropná spoločnosť BP rokuje s 

ruskou vládou o účasti na privatizácii najväčšej ruskej ropnej firmy 

Rosnefť. Uviedol to dnes zdroj z ruskej vlády. 

 "O tejto otázke ruská vláda momentálne rokuje s BP a s 

Rosnefťou," povedal zdroj. Akcie ruskej ropnej spoločnosti 

zareagovali na informácie rastom o 3,1 %. Oficiálne to však zatiaľ 

nikto nepotvrdil. 

 Začiatkom júna ruský premiér Dmitrij Medvedev uviedol, že vláda 

by sa mala vzdať priamej kontroly nad Rosnefťou do roku 2016. "Zoznam 

spoločností určených na privatizáciu zahrňuje aj niektoré veľké 

energetické firmy vrátane Rosnefti, ktorá sa musí dostať spod priamej 

kontroly vlády najneskôr do roku 2016," povedal Medvedev pred dvomi 

týždňami na zasadnutí vlády. 

 Informovala o tom agentúra RIA Novosti. 

 

 

 12 dan pop 
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ŠÚSR: Ceny LPG, benzínu 98 a nafty sa v 24. týždni znížili 

 Bratislava 22. júna (TASR) - Pohyb priemerných spotrebiteľských 

cien pohonných látok v 24. týždni v porovnaní s cenami v 23. týždni  

ovplyvňovalo zníženie cien LPG, 98-oktánového benzínu a motorovej 

nafty. Cena 95-oktánového benzínu stagnovala. Informoval o tom dnes 

Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 Na priemerné spotrebiteľské ceny pohonných látok v 24. týždni v 

porovnaní s cenami predchádzajúceho obdobia vplýval pokles ceny LPG o 

0,006 eura alebo o 0,82 % na 0,725 eura, 98-oktánového benzínu o 

0,004 eura alebo o 0,23 % o 1,708 eura a motorovej nafty 0,001 eura 

alebo o 0,07 % na 1,410 eura. Cena 95-oktánového benzínu zostala na 

úrovni predchádzajúceho týždňa, teda na hodnote 1,540 eura. 

 

 

 jal pop 

 

ROPA: Rosnefť podpísala dohody o rozvoji podmorských ložísk s Eni a 
Statoilom 

 Moskva 22. júna (TASR) - Najväčšia ruská ropná spoločnosť 

Rosnefť podpísala tento týždeň dohody s talianskou energetickou 

firmou Eni a nórskou ropnou spoločnosťou Statoil o vytvorení 

spoločných podnikov na rozvoj ložísk v Barentsovom a Čiernom mori. 

 Zahraničné firmy získajú v spoločných podnikoch s Rosnefťou 

33,4-% podiel a budú financovať geologický prieskum podmorských 

ložísk. Celkové investície do spoločných projektov Rosnefti a firmy 

Eni by mali dosiahnuť okolo 120 miliárd USD (94,71 miliardy eur), 

zatiaľ čo do projektov ruskej a nórskej spoločnosti okolo 100 miliárd 

USD. 

 Šéf Rosnefti Igor Sečin zároveň novinárom povedal, že Eni 

uvažuje o prípadnom vstupe Rosnefti do jej rafinérskych projektov v 

Európe a ťažby ropy v severnej Afrike. Ako dodal, ruská firma zatiaľ 

nevylučuje vstup do európskych projektov. 

 Informovala o tom agentúra RIA Novosti. 

 (1 EUR = 1,2670 USD) 

 

 

 12 dan pop 

 

 

ENERGIA: Prudký pokles cien ropy otvára priestor pre zlacnenie 
pohonných látok 

 Bratislava 22. júna (TASR) - Cena ropy Brent vyjadrená v 

dolároch vo štvrtok (21.6.) prudko poklesla. Za jediný deň zlacnela o 

viac ako 4 % a dostala sa tak na najnižšiu úroveň od decembra 2010. V 

porovnaní so začiatkom tohto roka je jej cena v dolároch nižšia o 18 

%, v eurovom vyjadrení o 15 %. 

 "Ak teda nepríde k prudkej korekcii ropy smerom hore alebo 

významnému zvýšeniu daní (DPH alebo spotrebnej dane), tak sa 

pravdepodobne môžeme tešiť na pokles cien pohonných hmôt," avizoval v 

tejto súvislosti analytik ČSOB Marek Gábriš. 

 Cena ropy začala klesať najmä pre obavu zo spomalenia svetovej 

ekonomiky. Ropa je totiž cyklická komodita a pri ochladení ekonomiky 

klesá dopyt po nej. Štvrtková ostrá reakcia trhov prišla po zhoršení 
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ekonomického výhľadu americkým FED-om, ako aj sérii horších čísiel z 

ďalších kľúčových krajín. 

 "Napriek poslednému poklesu cien ropy, aj po zohľadnení 

kurzového vývoja eura a amerického dolára, zostávajú naše ceny PHM 

pomerne vysoko," upozornil Gábriš s tým, že ak by neprišlo k ich 

poklesu, tak to môže opäť podporiť "palivovú turistiku" Slovákov, 

podobne ako v roku 2011. Z tohto dôvodu vtedy prišlo k prepadu tržieb 

v maloobchode s pohonnými látkami takmer o 15 %. 

 

 

 jal vjo 

 

ROPA: Tropická búrka posunula cenu ropy WTI nad 80 USD za barel 

 Singapur 25. júna (TASR) - Cena americkej ropy vzrástla dnes v 

Ázii nad 80 USD za barel (159 litrov) potom, ako tropická búrka Debby 

obmedzila ťažbu ropy a plynu v Mexickom zálive. Analytici sú však 

presvedčení, že narušenie ťažby bude iba krátkodobé, keďže sa 

neočakáva, že by búrka mohla zariadenia poškodiť. Investori okrem 

toho vyčkávajú na kľúčový summit Európskej únie na záver tohto 

týždňa, ktorý bude zameraný na riešenie dlhovej krízy v eurozóne. 

 Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v auguste vzrástla v 

Singapure v rámci elektronického obchodovania na newyorskej burze o 

48 centov na 80,24 USD (63,99 eura) za barel. V piatok (22. 6.) sa 

cena zvýšila o 1,56 USD a uzatvorila na úrovni 79,76 USD/barel. Cena 

severomorskej ropnej zmesi Brent obchodovanej v Londýne vzrástla o 36 

centov na 91,34 USD/barel. 

 Informovala o tom agentúra AP. 

 (1 EUR = 1,2539 USD) 

 

 

 2 dan gl 

 

ENERGIA: Správne svetlo motivuje k nákupom a zlepšuje duševnú 
pohodu 

 Bratislava 25. júna (TASR) - Osvetlenie v súčasnosti 

spotrebováva asi 20 % celkovej elektrickej energie. Vo svete, ktorý 

čelí klimatickým zmenám a nedostatku zdrojov, predstavuje táto 

skutočnosť zásadnú výzvu. Pomôcť môže energeticky úsporné osvetlenie. 

Úplný prechod na LED osvetlenie by v celosvetovom meradle znamenal 

energetické úspory vo výške približne 130 miliárd eur ročne alebo 

zastavenie prevádzky až 640 stredne veľkých elektrární. 

 Konkurenčný trh núti podniky, hotely a obchodníkov neustále 

hľadať spôsoby, ako sa odlíšiť jedinečnou identitou. Jednou z ciest 

je aj inovatívne osvetlenie, ktoré môže podporiť ich úsilie mnohými 

spôsobmi. 

 Popularita online nákupov stále rastie a kamenné obchody sú pod 

veľkým tlakom. Obchodníci preto musia vytvoriť prostredie, ktoré 

pritiahne kupujúcich a povzbudí ich k nakupovaniu. Okrem toho musia 

mať pod kontrolou aj prevádzkové náklady bez ohľadu na to, či ide 

o módny, potravinový alebo zmiešaný tovar. Výskum uskutočnený 

spoločnosťou Philips preukázal pozitívny vplyv svetla na správanie sa 

kupujúcich. Dynamické riešenie osvetlenia tovaru v predajniach 

potravín zvýšilo predaj v supermarketoch o 5 %. S LED osvetlením 

pritom ušetria supermarkety nielen energiu, ale aj náklady na údržbu. 
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 TASR informovala spoločnosť Philips Slovensko. 
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