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POLITIKA

Sám proti sebe. Matovič v minulosti rast 
DPH odmietal, teraz ho zase presadzuje
Bratislava – „Nebudem podpo-
rovať. Myslím si, že peňazí je 
dosť, len treba mafiánom klep-
núť po prstoch.“ Takto reagoval 
pred voľbami v diskusii Hospo-
dárskych novín a Rádia Expres 
Igor Matovič na otázku, či bude 
naklonený zvyšovaniu daní. Pred 
11 rokmi, keď sa vláda Ivety Ra-

dičovej rozhodla pre jednoper-
centný rast DPH, ho zas museli 
presviedčať, aby v parlamente 
zahlasoval za. A to malo ísť iba 
o dočasné riešenie. Teraz bude 
partnerov „lámať“ on. Ako mi-
nister financií totiž takýto krok 
presadzuje. Pre korektnosť, jeho 
idea vyzerá zatiaľ takto: zvýši-

me daň o päť percent, získame 
dve miliardy eur ročne navyše 
a rozdáme ich v prídavkoch na 
deti. A toto má fungovať ako 
motivácia pre pôrodnosť. Komu 
sa to nepáči, je necitlivý a proti 
rodinám. Do akej miery bude 
úspešný, je otázne. SaS a Za ľu-
dí sú proti. Podľa ministra práce 

Milana Krajniaka, ktorý v minu-
losti s Matovičom na túto tému 
diskutoval, nejde len o skokový 
nárast DPH, ale zmenu daňového 
mixu. Ten nezvýši alebo dokonca 
zníži celkové daňovo-odvodové 
zaťaženie.

Pokračovanie na strane 2 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša polícia presadne 

na predražené motorky

Bratislava – Slovenskí muži záko-
na budú brázdiť cesty na nových 
motorkách. Pôjde o dva typy stro-
jov značky BMW, ktoré minister-
stvu vnútra dodá spoločnosť Tech 
Moto za viac ako 2,2 milióna eur. 
Má ísť o „mašiny“ typu R 1250 RT 
v cene približne 40-tisíc eur za je-
den stroj. Tie však v Česku pred 
dvoma rokmi zaobstarali za polo-

vičnú sumu. Zástupca Tech Moto 
Martin Haleš upozornil, že vnút-
ro v rámci verejného obstaráva-
nia zadalo špecifické požiadavky. 
„Na Slovensku tak budeme mať 
najmodernejšie stroje s výbavou, 
ktorá policajtom uľahčí ich kaž-
dodennú prácu,“ dodal. (ŠIM) 

Viac na strane 5, Policajtom... 

Kríza na Považí. Nemci tu 
odstavili polovicu výroby

Bratislava – Patrí medzi top dodá-
vateľov v automotive a najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku. 
V posledných mesiacoch sa o ňom 
hovorilo najmä v súvislosti s op-
timalizáciou tuzemských fabrík 
a prepúšťaním. Nemecký výrobca 
svetlometov Hella na našom trhu 

dáva prácu približne štyritisíc 
ľuďom v Bratislave, Bánovciach 
nad Bebravou a Kočovciach neďa-
leko Nového Mesta nad Váhom. 
Práve posledný menovaný závod 
zamestnávajúci približne 1 800 
pracovníkov trápia rovnako ako 
nadnárodný koncern Stellantis 
v Trnave a Volkswagen v Brati-
slave chýbajúce čipy.

Trnavská automobilka včera 
priznala, že sa musí z tohto dô-

vodu opäť zastaviť. Riadený útlm 
však zažíva podľa informácií HN 
už takmer dva týždne aj Hella. 
Celkovo má byť ochromená väč-
šia časť továrne v Kočovciach. Dô-
vodom je pokles objednávok kľú-
čového zákazníka Daimler. Ten 
pre problémy v Nemecku a v Ma-
ďarsku zastavil činnosť, a to kon-
krétne pre nedostatok polovodi-
čov, ktorý súvisí s čipmi. „Približ-
ne polovica produkcie, ktorá sa 

zaoberá najmä svetlometmi pre 
osobné vozidlá spoločnosti Dai-
mler, je odstavená,“ potvrdil pre 
HN šéf odborov OZ Kovo Hella 
v Kočovciach Šimon Szórád. 

V tamojšej Helle pracuje vo vý-
robe viac ako 700 ľudí. Vyše 300 
z nich má pritom čerpať dovolen-
ku alebo sú bez práce pre pre-
kážku na strane zamestnávateľa. 
Voľno majú pre problémy s objed-
návkami aj ďalšie stovky pracov-

níkov, ktorí sú priamo naviaza-
ní na produkčnú činnosť. Pres-
né číslo však odbory ani vedenie 
v nemeckom Lippstadte nepove-
dali. Isté zatiaľ nie je ani to, do-
kedy situácia potrvá. Podľa Mar-
kusa Richtera, hovorcu koncernu 
Hella, je očakávaný opätovný ná-
beh naplánovaný na polovicu toh-
to mesiaca.

Pokračovanie na strane 12 

ZISTENIE HN 
Výrobca svetlometov 
Hella obmedzil 
produkciu v jednej 
z troch slovenských 
fabrík. Sú za tým kroky 
Daimleru v Nemecku 
aj v Maďarsku.

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

Cena
cena 1,09 EUR / 
predplatné 0,952 EUR

Vakcín bude 
už onedlho 
viac ako 
záujemcov
Bratislava – Milión Pfizerov príde 

v máji a ďalší milión v júni. V tejto 

situácii v piatok líder OĽaNO Igor Ma-

tovič prikázal zrušiť termíny pre tisíce 

tínedžerov. V skutočnosti však máme 

pretlak vakcín, nie ľudí. Riaditeľ Ná-

rodného centra zdravotníckych infor-

mácií Róbert Suja včera varoval, že od 

16- až 40-ročných prišlo len 130-tisíc 

prihlášok, aj keď sú v danej kategórii 

dva milióny občanov. „Pokiaľ sa nič ne-

zmení, o tri týždne môžeme zatvárať 

centrá,“ varoval. Vo svete sa v rovna-

kom čase vek vakcinácie znižuje. Na 

snímke v rámci pediatrického pokusu 

dostáva v USA látku Moderna 

osemročný Jackson Sweeten. (RED) 
SNÍMKA: REUTERS
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Ľudia dostanú nový príspevok
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Biopotraviny postupne 
víťazia v boji s pesticídmi
AGRO 

Postrekov je aj vďaka 

európskej legislatíve 

čoraz menej. 

Poľnohospodári 

reagujú menšou 

spotrebou 

a prechodom na 

ekologické pestovanie. 

Bratislava – Červík v jablku môže 
byť znakom bioproduktu, ale pes-
tovateľ si niekedy bez postrekov 
neporadí. Práve pesticídy slúžia 
na ochranu rastliny pred rôznymi 
škodcami, burinami či choroba-
mi. Podľa údajov Eurostatu máme 
v Európskej únii klesajúci trend 
ich predaja. 

V roku 2016 sa vo všetkých 
členských krajinách predalo viac 
ako 370-tisíc ton postrekov, ale 
v roku 2019 už toto číslo kleslo 
na 333-tisíc. „Tento trend eviduje-
me aj my. Slovenskí poľnohospo-
dári naozaj používajú menej pes-
ticídov,“ uviedla Jana Holéciová, 
hovorkyňa Slovenskej poľnohos-
podárskej a potravinárskej ko-
mory. 

Chceme žiť ekologickejšie
Podľa údajov poľnohospodárov 
patrí Slovensko medzi krajiny 
s najmenším používaním pesti-
cídov vo výrobe. „Nielenže poľ-
nohospodári používajú menej 
pesticídov, ale manipulujú s nimi 
aj veľmi opatrne. Aj vzhľadom na 
neustále sa zvyšujúce vstupy do 
výroby používajú pesticídy cie-
lenejšie, adresnejšie,“ konštatuje 
Miroslav Štefček, podpredseda 
komory. Cieľom pestovateľov je 
pritom nielen šetriť na nákladoch, 
ale byť aj citlivejší k prírode. Preto 
aplikujú látky len v nevyhnutnom 
rozsahu alebo situácii.

Menej postrekov používajú 
aj na farmách skupiny Sanagro. 
V niektorých hospodárstvach do-
konca znížili podiel pesticídov 
z necelých 15 percent na 5,5 per-
centa na celkových nákladoch. 
„V podstate je to spôsobené tým, 
že na trhu sú z roka na rok kva-

litnejšie prípravky, a tým sa na 
jeden hektár pôdy dáva menšia 
aplikačná dávka prípravku,“ tvr-
dí Tomáš Kohút, generálny riadi-
teľ Sanagro. Za dôležité však po-
važuje aj správne technologické 
postupy pri pestovaní jednotli-
vých plodín.

Do procesu používania postre-
kov sa zapája aj Európska únia, 
ktorá znižuje počet povolených 
látok. „Poľnohospodár je tlače-
ný legislatívou, ako keby nestrie-
kať. My máme namiesto piatich 
prípravkov zrazu len dva,“ tvr-
dí Juraj Mačaj, predseda pred-
stavenstva v družstve Zeleninár-
ska. V boji s postrekmi pritom 
pomáhajú aj samotní zákazníci, 
ktorí čoraz častejšie vyhľadávajú 
bioprodukty bez pesticídov. Má 
to však aj negatívnu stránku, lebo 
farmári potrebujú riešenia, ako sa 
vyrovnať so škodcami, ktorých je 
aj v dôsledku globálnych zmien 
čoraz viac. „Veľké množstvá prí-
pravkov, ktoré fungujú, zrazu nie 
sú k dispozícii. Výsledok je ten, 
že máme vo finále nižšiu kvalitu 
úrody a musíme to potom selekto-
vať,“ dodáva Mačaj. 

Predaje sú zatiaľ stabilné
Na Slovensku máme dvoch vý-
robcov malospotrebiteľských ba-

lení prípravkov pre záhradkárov. 
„Podnikateľské subjekty v poľ-
nohospodárstve sú odkázané 
na kúpu veľkospotrebiteľských 
balení prípravkov, ktoré majú 
pôvod výlučne v krajinách mimo 
Slovenska,“ tvrdí Peter Vrabček, 
riaditeľ odboru ochrany rastlín 

v Ústrednom kontrolnom a skú-
šobnom ústave poľnohospodár-
skom. Zároveň však dodáva, že 
u nás je posledných 10 rokov 
situácia s predajom chemických 
prípravkov stabilná.

Stagnáciu spotreby postrekov 
pociťujú aj predajcovia. Mení sa 
len správanie zákazníkov, kto-
rí podľa spoločnosti Lacnepo-
streky.sk pravidelne evidujú pre-
chod od tradičnej chémie k bio-
logickým postrekom. „Každý rok 
postreky obsahujú menej účinné 
látky ako v minulosti z dôvodu 
obmedzení Európskej únie, aby 
pestované plodiny obsahovali 
menej rezíduí,“ tvrdí Andrej La-
zo, obchodný manažér spoloč-
nosti. Výsledkom je, že sa často 
mení aj sortiment ponúkaných 
výrobkov.

Nehybnosť na slovenskom tr-
hu pociťujú aj v spoločnosti bio-
Tomal, ktorá sa venuje predaju 
výrobkov na ekologickú ochra-
nu rastlín. „Konzumenti žiada-
jú bezreziduálne potraviny, ale 
nekúpia ich ani za rovnakú ce-
nu ako konvenčné, čo je paradox-
né a nepochopiteľné,“ konštatuje 
Zoltán Tamašek, majiteľ spoloč-
nosti bioTomal. Inak je to v prí-
pade zahraničia, kde je o ich pro-
dukty každý rok vyšší záujem.

Rastislav Tinák ©hn

rastislav.tinak@mafraslovakia.sk

HOSPODÁRSTVO

ECB počíta s oživením 
v druhom polroku 

Frankfurt – Európska centrálna 
banka počíta aj napriek slabšiemu 
začiatku roka so zotavením eko-
nomiky eurozóny v druhom pol-
roku, uviedol viceprezident ECB 
Luis de Guindos. ECB bude pod-
ľa neho môcť začať obmedzovať 
núdzové monetárne stimuly po 
zrýchlení očkovania a oživení ras-
tu ekonomiky. „Prvý kvartál bol 
slabší, než sme očakávali pred tro-
mi mesiacmi,“ povedal de Guin-
dos v rozhovore pre taliansky 
denník La Repubblica. Naopak, 
dobrou správou pre ekonomiku je 
pokrok v očkovaní. „Vidíme, že si-
tuácia sa rýchlo normalizuje, po-
kiaľ sa akceleruje vakcinácia, ako 
napríklad v Spojenom kráľovstve, 
Izraeli alebo v USA,“ vysvetlil.

ECB naďalej predpokladá, že 
ekonomika eurozóny tento rok 
vzrastie približne o štyri percen-
tá. „Ak sa nám vďaka urýchleniu 
vakcinačnej kampane podarí do 
leta zaočkovať 70 percent dospe-
lej populácie Európy a ekonomika 

sa oživí, môžeme tiež začať uva-
žovať o postupnom ukončovaní 
núdzového režimu menovej po-
litiky,“ uviedla banka. ECB v boji 
proti následkom pandémie ocho-
renia COVID-19 realizuje núdzový 
pandemický program nákupu dl-
hopisov PEPP, ktorého celkový rá-
mec predstavuje 1,85 bilióna eur. 
Podľa aktuálnych vyjadrení bude 
program pokračovať minimálne 
do konca marca 2022. De Guindos 
zdôraznil, že ECB bude núdzové 
opatrenia utlmovať len postupne 
a s veľkou opatrnosťou, v opač-
nom prípade totiž hrozí, že udusí 
zotavovanie ekonomiky. „Norma-
lizácia menovej politiky by mala 
ísť ruka v ruke s normalizáciou 
ekonomiky,“ uviedol de Guindos, 
ktorý tiež varoval, že ECB nesmie 
pokračovať v stimuloch príliš dl-
ho. „Príliš dlhé predlžovanie nú-
dzových opatrení môže zvýšiť ri-
ziko morálneho hazardu rovnako 
ako zombifikácie častí európskej 
ekonomiky,“ dodal.  (TASR)

FINANCIE

Kryptomena ethereum 
pokorila tritisíc dolárov

Londýn, Praha – Cena krypto-
meny ethereum, ktorá je naj-
väčším konkurentom bitcoinu, 
prvýkrát prekročila hranicu tri-
tisíc dolárov. Od začiatku roka si 
tak ethereum pripisuje viac ako 
300 percent, zatiaľ čo bitcoin 
menej ako sto percent, vyplýva 
z údajov obchodnej platformy 
Bitstamp. Dominancia bitcoinu 
na trhu s kryptomenami tento 
rok výrazne klesla. Jeho podiel 
sa podľa údajov spoločnosti 
CoinGecko znížil zhruba na 46 
percent zo 70 percent na začiat-
ku roka, zatiaľ čo podiel etherea 
dosiahol 15 percent.

„Ethereum rastie a zdá sa, že 
v ceste mu toho príliš veľa ne-
stojí,“ uviedol analytik Edward 
Moya zo spoločnosti Oanda. 
Ethereum v posledných troch 
týždňoch podľa analytika spo-
ločnosti Purple Trading Štefana 
Hájka zatienilo najväčšiu kryp-
tomenu bitcoin, ktorá sa nachá-
dza niekoľko tisíc dolárov pod 

nedávnym maximom. „Investo-
ri však stavajú na oveľa väčšie 
a ekonomickejšie využitie ethe-
rea v decentralizovanom sys-
téme a fakt, že táto kryptome-
na stále dobieha zisky bitcoinu 
z konca roka 2020. Cena zá-
roveň odráža zlepšenia block-
chainu etherea a rastúci dopyt 
po transakciách nezameniteľ-
ných tokenov, ako je digitálne 
umenie,“ podotkol Hájek.

„Ethereum bolo doteraz u in-
vestorov v minoritnej pozícii, od 
začiatku tohto roka však vidíme 
skokové zvýšenie dopytu, ktoré 
je spojené s veľkým nárastom je-
ho ceny.   (ČTK)

Nielenže 

poľnohospodári 

používajú menej 

pesticídov, ale 

manipulujú 

s nimi aj veľmi 

opatrne. 

Miroslav Štefček, 
podpredseda Slovenskej 

poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory

Spotreba postrekov na Slovensku stagnuje, znížil sa však podiel pesticídov.  SNÍMKA: TASR/Š. PUŠKÁŠ
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I N Z E R C I A

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

 0,04725 0,06275 0,08388 0,11375 – 0,16638
 -0,556 – -0,535 -0,521 – -0,481
 0,0713 0,1441 0,1764 0,2049 – 0,2811
 -0,06817 -0,054 -0,08583 -0,04417 – 0,05083

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  3. 5. 2021  

 Meď:  8 256,3 /t
 Hliník: 2 130,6 /t

Lehota platnosti: od 3.  5.  2021 do 7.  5.  2021

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, 
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D   30,26 -51,53 633828 0,43
DE Phel Peak D   28,25 -53,94 340625 0,07
F1BY JAN7/d 0,00 0,00 0 0

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 84  3. 5. 2021 

USA USD 1,2044  

Japonsko JPY 131,90  

Bulharsko BGN 1,9558  

Česká republika CZK 25,773  

Dánsko DKK 7,4365  

V. Británia GBP 0,86838  

Maďarsko HUF 359,94  

Poľsko PLN 4,5518  

Rumunsko RON 4,9269  

Švédsko SEK 10,1803  

Švajčiarsko CHF 1,1016  

Island ISK 151,00  

Nórsko NOK 10,0160  

Chorvátsko HRK 7,5433  

Rusko RUB 90,7472  

Turecko TRY 10,0087  

Austrália AUD 1,5573  

Brazília BRL 6,5507  

Kanada CAD 1,4807  

Čína CNY 7,7967  

Hongkong HKD 9,3554  

Indonézia IDR 17 374,55  

Izrael ILS 3,9053  

India INR 88,9960  

Južná Kórea KRW 1 351,95  

Mexiko MXN 24,4071  

Malajzia MYR 4,9432  

Nový Zéland NZD 1,6786  

Filipíny PHP 58,081  

Singapur SGD 1,6044  

Thajsko THB 37,565  

JAR ZAR 17,3953 

Štát Množstvo Kód Stred

Kurzový lístok ČNB
č. 84 (vybrané meny) 3. 5. 2021  

Austrália 1 AUD 16,559
Bulharsko 1 BGN 13,157
EMÚ 1 EUR 25,785
Chorvátsko 1 HRK 3,417
Japonsko 100 JPY 19,550
Kanada 1 CAD 17,413
Maďarsko 100 HUF 7,164
Poľsko 1 PLN 5,666
Rumunsko 1 RON 5,234
Rusko 100 RUB 28,417
Švajčiarsko 1 CHF 23,410
USA 1 USD 21,410
Veľká Británia 1 GBP 29,110

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 767,89 TR OZ
Striebro 25,89 TR OZ
Platina 1 201,50 TR OZ
Paládium 2 941,20 TR OZ

Antimón 99,65 % 10900/11400 USD/mT
Arzén 99,00 % 1,1/1,3 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 3,63/3,78 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 1,3/1,4 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 1,28/1,34 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 1/1,2 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 22,5/23,25 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 15,5/16 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 330/360 USD/Kg
Germánium kov 1100/1200 USD/Kg
Germánium - dioxid  800/900 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 205/220 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2550/2600 USD/mT
Ferromangán 1320/1440 USD/mT
Mangán elect. 2800/3100 USD/mT
Ortuť – USD/flsk
Molyb Fe65 West 26,8/27,2 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 436/440 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 7,3/8 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 1500/1600 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1900/2050 USD/mT
Tantal 68/72 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 8/9 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 7,5/8 USD/Kg
Tungsten Ferro 32/34 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 33,8/34,3 USD/Kg
Vanadium Pentox 8/8 USD/lbs
Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 9829 0 0 USD/mT
Olovo 99,97 % 2137 2117,2 2136,85 USD/mT
Hliník 99,70 % 2407,5 0 2420,38 USD/mT
Hliník - zliatina 2030 0 0 USD/mT
Nikel 99,80 % 17653 0 17652,5 USD/mT
Cín 99,85 % 31680 0 0 USD/mT
Zinok 99,995 % 2913,25 2904,2 2913,1 USD/mT

Kovy

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

 -0,63 -0,48 -0,59 -0,45 -0,60 -0,44 -0,62 -0,40 -0,56 -0,41 -0,55 -0,39
 0,05 0,25 0,05 0,25 0,07 0,27 0,10 0,30 0,13 0,33 0,16 0,36
 0,01 0,16 -0,01 0,19 0,01 0,21 0,05 0,25 0,10 0,29 0,15 0,35
 -0,24 0,01 -0,26 -0,06 -0,22 -0,02 -0,07 0,01 -0,17 0,03 -0,14 0,06
 -0,84 -0,65 -0,81 -0,61 -0,85 -0,65 -0,83 -0,63 -0,84 -0,64 -0,76 -0,56
 0,00 0,01 -0,24 -0,04 -0,23 -0,03 -0,23 -0,03 -0,24 -0,04 -0,26 -0,06

Eurodepozity   3. 5. 2021  Hodnoty k 17:45 CET

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6423 0,7737 0,5576 6,5387 4,7766 0,7071 84,6000 0,9511 1

0,6754 0,8136 0,5862 6,8750 5,0222 0,7434 88,9450 1 1,0515

0,7593 0,9146 0,6590 7,7292 5,6463 0,8358 100 1,1243 1,1820

0,9085 1,0944 0,7885 9,2479 6,7557 1 119,6500 1,3452 1,4143

0,1345 0,1620 0,1167 1,3690 1 14,8025 17,7110 0,1992 0,2094

0,0983 0,1184 0,0853 1 0,7305 0,1082 12,9380 0,1455 0,1529

1,1521 1,3879 1 11,7283 8,5676 1,2682 151,7300 1,7060 1,7937

0,8302 1 0,7205 8,4507 6,1733 0,9138 109,3350 1,2292 1,2925

1 1,2047 0,8680 10,1791 7,4364 1,1009 131,7100 1,4808 1,5569

Krížové kurzy vybratých svetových mien  3. 5. 2021  

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

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

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

 0 10.4.2026 102,835 -0,565 0 15.2.2031 101,902 -0,192

 0,5 25.5.2026 104,666 -0,412 0 25.11.2031 98,330 0,16

 1,75 15.11.2025 109,800 -0,389 0 15.11.2031 98,911 0,104

 1 22.6.2026 107,216 -0,389 0 22.10.2031 98,514 0,143

 0,5 15.7.2026 105,192 -0,484 0 15.7.2031 100,480 -0,047

 0 10.4.2026 102,835 -0,565 0 15.2.2031 101,902 -0,192

 0,125 30.1.2026 98,739 0,394 4,75 7.12.2030 135,936 0,843

 0 31.1.2026 100,937 -0,196 0,1 30.4.2031 96,381 0,472

 0,5 1.2.2026 101,78 0,123 0,9 1.4.2031 100,481 0,851

 2,4 17.9.2025 104,52 1,328 0,95 15.5.2030 93,45 1,74

 0,5 15.4.2026 104,805 -0,458 0,75 15.4.2031 107,395 0,006

Vládne dlhopisy 3. 5. 2021  

300
PERCENT

si pripísalo ethereum 
od začiatku roka.


