
Bratislava – Opúšťanie najvyš-
ších postov, obvinenia zo závaž-
ných zločinov či väzobné stíha-
nia vyšetrovateľov a policajných 
špičiek. A v neposlednom rade 
otvorený boj medzi NAKA a in-
špekciou. Toľko znepokojivých 
udalostí sa muselo stať, aby pre-

miér Eduard Heger začal riešiť 
situáciu, o ktorej sa už nehovorí 
inak než ako o vojne v polícii.

Na včerajšie popoludnie sa roz-
hodol zvolať Bezpečnostnú radu. 
„Schválili sme vznik odbornej 
pracovnej skupiny pre obnovu dô-
very v právny štát,“ uviedla hlava 
vlády. Grupa zložená zo zástup-
cov súdov, prokuratúry či minis-
terstiev začne zasadať už budú-
ci pondelok, a to nepretržite. Pre 

štát má pripraviť návrhy zmien, 
ktoré zlepšia fungovanie orgánov 
činných v trestnom konaní. Na 
otázku, prečo na tlačovke nebol 
prítomný minister vnútra Roman 
Mikulec, Heger vyhýbavo odpo-
vedal, že sú tam iba šéfovia koa-
ličných strán.

HN len nedávno informovali, 
že Národná kriminálna agentúra 
vyšetruje svojho exriaditeľa Bra-
nislava Zuriana, vyšetrovateľku 

Úradu inšpekčnej služby Dianu 
Santusovú či bývalého šéfa bra-
tislavskej operatívy Jána Kaľav-
ského. Ich cieľom údajne bolo 
marenie práce tímov Očistec a Fé-
nix vrátane získavania informá-
cií o jej členoch. „Obidve skupiny 
som zakladal ja ako riaditeľ NA-
KA. Je to čistá absurdita, výmy-
sel a klamstvo, ktorým ma chce 
niekto zdiskreditovať,“ povedal 
Zurian.

Na ďalší otras stačilo počkať si 
dva dni. V pondelok ráno si poli-
cajná inšpekcia prišla po elitných 
vyšetrovateľov kriminálnej agen-
túry. Zadržanú štvoricu obvini-
la z marenia spravodlivosti a zo 
zneužívania právomoci verejného 
činiteľa. Neskôr sudca Okresné-
ho súdu Bratislava III poslal všet-
kých štyroch do väzby.

Viac na strane 4, Zurian...
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Bratislava – Sme na čísle 550 po-
zitívnych za deň a rastieme expo-
nenciálne. Minister zdravotníctva 
Vladimír Lengvarský otvorene 
priznáva, že koncom septembra 
by mohlo denne pribúdať 1 500 
až 3 000 infikovaných novým ko-
ronavírusom. Prírastky v nemoc-
niciach stúpnu na sto. A osem až 

15 ľudí za deň covidu podľahne. 
Na Slovensku sa aktuálne spolu 
so Švajčiarskom vírus môže šíriť 
najrýchlejšie z celej Európy. My 
máme však ešte jednu ďalšiu veľ-
kú nevýhodu. Plne zaočkovaných 
máme len necelých 41 percent 
ľudí, kým Švajčiari 52 percent. 
A tí aj týmto číslom zaostávajú 

za Nemcami či Francúzmi s vyše 
60-percentnou vakcináciou. Popri 
kampani za ampulky náš rezort 
zdravotníctva chystá nemocni-
ce a zavádza tiež obmedzenia 
v zmysle covid automatu. Ten od 
piatka zafarbí na bordovo Barde-
jov a v pondelok aj okresy Rož-
ňava, Krupina a Skalica. Sema-

for v tomto štádiu už umožňuje 
aj obmedzenie nočného pohybu 
a bežného cestovania, ale len pri 
núdzovom stave. Ten sa zatiaľ 
nevyhlási. „Nevylučujem, že do 
budúcnosti to nebude potrebné,“ 
dodal Lengvarský.  (JM, KOV)

Viac na strane 3, Covid...

Bratislava – Včera sa začal 20. 
ročník najväčšej celoeurópskej kam-
pane Európsky týždeň mobility. Do 
národnej verzie, ktorej cieľom je 
upriamiť pozornosť na tému cesto-
vania v súlade so životným prostre-
dím, sa tento rok zaregistrovalo 56 
samospráv a 10 organizácií. Akciu 
podporili aj členovia vlády. Na štvrt-
kové rokovanie kabinetu uprednost-
nili pred autami ekologické doprav-
né prostriedky, prípadne prišli pešo. 
Šéf exekutívy Eduard Heger využil 
linku MHD, minister školstva Bra-
nislav Gröhling odstavil elektrickú 
kolobežku. Hlava rezortu hospodár-
stva Richard Sulík aj minister dopra-
vy Andrej Doležal zase zvolili bicykel.

 (RED)

PANDÉMIA DOPRAVA

Cestujme 
pešo, MHD 
či na bicykli

Vojna v polícii. Vláda si 
konečne priznala problém
KAUZA Katarína Runnová  ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk

SNÍMKY: ÚRAD VLÁDY

Zaostali sme v očkovaní. Teraz čakáme 
na konci septembra až 15 obetí denne

Bratislava – Účet za rozostava-
ný úsek s tunelom Višňové pri 
Žiline rastie. Štát dopláca na 
bývalé pôsobenie združenia Sa-
lini a Dúha. Najnovšie Národná 
diaľničná spoločnosť ustúpila 
Doprastavu, ktorý mal dodať 
nosníky pre mosty. Tie mu síce 
boli vyplatené, dodnes mu však 
stoja na sklade v Senci. Za do-

pravu na vyhradené miesto do-
stane Doprastav podľa dohody 
o urovnaní 272-tisíc eur. Osud 
výrobku je však neistý. „Na 95 
percent tie nosníky už nebudú 
slúžiť ničomu,“ myslí si bývalý 
investičný riaditeľ diaľničiarov 
Juraj Čermák.  (TG)

Viac na strane 10, Diaľničiarov...

Spor okolo tunela 
Višňové: štát ustúpil
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Diaľničiarov dobehol 
spor okolo Višňového

Bratislava – Správcov našich diaľ-
nic strašia kostlivci z minulosti. 
Síce už niekoľko mesiacov robí 
na Višňovom novovysúťažená 
Skanska, Národná diaľničná spo-
ločnosť dostala ďalší nedoplatok 
z obdobia, keď v tuneli úradova-
lo združenie Salini a Dúha. Para-
doxne však nejde o požiadavku 
ani jednej z dvoch bývalých zho-
toviteľských firiem. Tie aktuálne 
rieši medzinárodná komisia na 
riešenie sporov a už aj arbitrážny 
súd.

O odškodnenie žiada Do-
prastav, ktorý mal na stavbu ako 
podzhotoviteľ dodať nosníky pre 
mostné objekty. Tie mu síce boli 
vyplatené, dodnes mu však stoja 
na sklade v Senci. Vo veci poda-

la ešte vlani stavebná firma aj ža-
lobu. Tú by mala na základe čer-
stvej dohody o urovnaní v hod-
note 330-tisíc eur teraz stiahnuť. 
„Spoločnosť Doprastav sa zaväzu-
je v lehote do siedmich dní po vy-
konaní úhrady faktúr zobrať späť 
žalobu, na základe ktorej bol za-
čatý súdny spor,“ píše sa v doku-
mente zverejnenom v Centrálnom 
registri zmlúv.

Treba ich rozdrviť
Ide konkrétne o 324 dielcov pre 
108 nosníkov určených pre jeden 
z mostných objektov a ďalších 24 
pre druhý objekt. Za dopravu na 
vyhradené miesto dostane Do-
prastav od diaľničiarov 272-tisíc 
eur. Za skladovanie nosníkov 
v areáli Prefa Senec zinkasuje fir-
ma 57-tisíc eur. Stavebné objekty 
tu stáli 760 dní od 1. júla 2019. 
Po prevoze by mali konštrukcie 
skončiť v Liptovskom Mikuláši 
v areáli bývalej Technickej obno-
vy a ochrany železníc.

Na ďalší osud objektov sa HN 
pýtali Národnej diaľničnej spo-
ločnosti. Jej hovorkyňa Eva 
Žgravčáková však z dôvodu ná-
ročnosti spracovania odpovede 
požiadala o trpezlivosť. Podľa od-
borníkov je najpravdepodobnejší 
scenár, že sa betón rozdrví.

Je tak možné, že sa ďalej po-
užije napríklad aj na stavbe Viš-

ňového. „Pokiaľ sa do nejakého 
času tieto nosníky nezabudujú, 
tak predpätie klesá, a časom úpl-
ne zmizne. Použiť takéto objek-
ty na mostovku by mohlo byť pre 
most deštruktívne. Na 95 percent 
tie nosníky už nebudú slúžiť ni-
čomu,“ povedal bývalý investičný 
riaditeľ Národnej diaľničnej spo-
ločnosti Juraj Čermák. „Viem si 
predstaviť, že im to stojí na dvo-
re, zavadzia a nemajú kam ukla-
dať ďalšie. Relatívne to nie je ich 
majetok. Nemohli to zošrotovať 
a zavadzia im to,“ obhajuje sta-
vebnú firmu Čermák.

Arbitráž a ďalšie súťaže
Nechcený výdavok je však iba 
kvapkou v mori oproti možným 
náhradám pre bývalého zhotovi-
teľa. Spor pred medzinárodnou 
komisiou má zatiaľ jeden pred-
bežný výsledok. Tá uznala za 
nadvýlomy kompenzáciu firmám 
taliansko-slovenského združenia 
vo výške 7,8 milióna eur. Ďalšie 
nároky môže potvrdiť alebo od-
mietnuť medzinárodná arbitráž. 
Podľa analytika INEKO Jána Ko-
valčíka má práve na tejto pôde 
väčšie šance taliansky stavebný 
gigant, ktorý má s touto formou 
vymáhania prostriedkov nepo-
rovnateľne väčšie skúsenosti.

Talianom a Dúhe sa vyplatilo 
na faktúrach 170 miliónov eur. 

Skanska ponúkla, že dielo dosta-
via za 255 miliónov, čím podliez-
la nástrel diaľničiarov o viac ako 
päť miliónov eur. Stále to však nie 
je realizácia celého diela, keďže 
technológiu tunela, operátorské 
centrum a odpočívadlo Turie sa 
budú súťažiť zvlášť a zhltnú ďal-
šie desiatky miliónov eur.

Nezanedbateľný vplyv 
zdražovania
Odhadovanú konečnú cenu, 
s ktorou prišla štátna spoločnosť 
pred spustením novej súťaže, 515 
miliónov eur, ešte môžu zvýšiť 
aj komplikácie zapríčinené zdra-
žovaním stavebného materiálu. 
Zhotoviteľ totiž nedávno upozor-
nil, že problém globálnych roz-
merov neobišiel ani ich. „Naša 
najväčšia zákazka na Slovensku 
je D1 s tunelom Višňové a nega-
tívne dosahy zo zvýšenia cien, 
hlavne betonárskej ocele, sme 
už, samozrejme, zaznamenali. 
Okrem zvyšujúcich sa cien komo-
dít evidujeme aj ich nedostatok 
a neistotu v plynulých dodávkach 
s nimi súvisiacich materiálov,“ 
povedala prednedávnom pre HN 
hovorkyňa Skanska Beáta Voská-
rová.

Ako aj pri iných stavbách je pod-
ľa Čermáka problém aj s množ-
stvom pracovných síl, keďže záu-
jem o túto profesiu upadá.

DOPRAVA
Taliani nie sú na stavbe 

dva roky. Bývalému 

zhotovite¾ovi sa 

v�ak generujú ïal�ie 

faktúry.

Tomáš Garai  ©hn

tomas.garai@mafraslovakia.sk

SpaceX poslala 
na obežnú 
dráhu štyroch 
civilistov

ELEKTROAUTÁ

Bratislava – Slovenské batérie do 
elektromobilov od spoločnosti 
InoBat Auto vyhoveli skúške od 
koréjského testovacieho centra 
NCT. Výsledky poukazujú na 
bezpečnosť a výkonnosť sloven-
ských elektromobilových baté-
rií. Informovali o tom vo štvrtok 
spoločnosť InoBat Auto spolu so 
Slovenskou batériovou alianciou.

Kórejské testovacie centrum 
vykonalo bezpečnostné a výkon-
nostné testy slovenských batérií 
do elektromobilov NMC622. Tes-
tovanie odštartovalo v marci toh-
to roka.

„Pri výkonnostných testoch 
boli batérie cyklované 600-krát. 
Výsledky ukazujú dosiahnutie 
lepších výsledkov oproti porov-
návanej batérii ázijského výrob-
cu v parametroch energetickej 
hustoty, životnosti, dojazdu a do-
bíjania,“ vyjadril sa člen predsta-
venstva vývojárskej spoločnosti 
Pavol Krokoš.

Vedkyňa Andrea Straková Fe-
dorková z Ústavu chemických 
vied na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika vysvetlila, že modulárny 
systém batérie je schopný adaptá-
cie, preto rôzne typy zloženia sú 
vhodné na rôzne spôsoby využi-
tia. „Za zmienku určite stojí aj to, 
že slovenská batéria NMC622 od 
InoBat sa nabije za 30 minút až 
na 85 percent, pri nízkej teplote 
–20 stupňov Celzia ostáva k dis-
pozícii 77 percent jej kapacity, ale 
aj to, že aj po 600 cykloch má ba-
téria stále 91 percent zo svojej ži-
votnosti,“ poznamenala.  (TASR)

Slovenské batérie do 
elektromobilov vyhoveli

BEZPEČNOSŤ

Bratislava – Premiér Eduard He-
ger zvolal na štvrtok poobede 
rokovanie Bezpečnostnej rady. 
Chce na nej predstaviť plán, ako 
bude riešiť situáciu v polícii. 
Informoval o tom pred zasad-
nutím vlády. Ministra práce Mi-
lana Krajniaka situácia v polícii 
neprekvapuje, pretože už dlhšie 
poukazovali na podozrenia, kto-
ré treba prešetriť.

„Čo ma šokovalo, bol rozsah, 
akým prebiehali tie trestné ko-
nania,“ podotkol. Krajniak si 
myslí, že by sa vláda mala za-
myslieť, ako nastaví systém bŕzd 
a protiváh, a to tak, aby sa nikde 
za žiadnych okolností nemohli 
manipulovať trestné konania. 
Ministrovi obrany Jaroslavovi 
Naďovi sa nepáči realita, ktorá 
je tak v rámci Policajného zboru, 
ako aj v prokuratúre. „Treba uro-
biť nejaké zásadné rozhodnutie. 
Keď máte dve strany, tak pred-
pokladám, že sú tam dve skupi-

ny, a treba dobre zvážiť každý 
ďalší krok,“ skonštatoval Naď.

V poslednom čase zadrža-
li viacerých členov bezpečnost-
ných zložiek, naposledy sa tak 
udialo v pondelok. Vyšetrovateľ 
Úradu inšpekčnej služby zadr-
žal príslušníkov Národnej kri-
minálnej agentúry. Obvinili ich 
zo zneužitia právomoci verej-
ného činiteľa a zločinu mare-
nia spravodlivosti. Niektorých 
obvinili v trestnej veci ovplyv-
ňovania pravdivosti výpove-
dí svedkov. Budú ich stíhať vä-
zobne. Viacerí politici už hovo-
ria v súvislosti s dianím o vojne 
v polícii. „Na Slovensku vrcho-
lí zápas o právny štát,“ povedal 
ešte v utorok na margo aktuál-
neho diania premiér Eduard He-
ger. Hoci ide podľa neho o ťaž-
ký boj, občanov ubezpečil, že je-
ho vláda zápas nevzdá. Vo videu 
zároveň odkázal, že mafia a ko-
rupcia budú porazené.  (TASR)

Premiér má plán, ako 
riešiť situáciu s políciou
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svojej životnosti má slovenská 
batéria aj po 600 cykloch.

Bratislava – Raketa Falcon 9 spo-

ločnosti SpaceX vo štvrtok z Kenne-

dyho vesmírneho strediska na Flori-

de vyniesla na obežnú dráhu loď 

Crew Dragon s americkou štvorčlen-

nou civilnou posádkou. Ide o prvú vý-

pravu do kozmu bez profesionálneho 

astronauta. Veliteľom posádky je mi-

liardár Jared Isaacman, na palube je 

aj asistentka lekára Hayley Arcene-

auxová, pedagogička Sian Proctoro-

vá a dátový inžinier Chris Sembroski. 

Misia Inspiration4 má trvať tri dni 

a je zameraná na lekársky výskum 

dôsledkov pobytu vo vesmíre na člo-

veka. Crew Dragon obehne planétu 

za 90 minút vo výške 585 kilometrov 

od povrchu.  (ČTK)
SNÍMKA: REUTERS
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Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Kontakt:  0911 420 800, dzurik@profesionalnadrazobna.sk, 

www.profesionalnadrazobna.sk

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ DRAŽBU NEHNUTEĽNOSTI

Miesto konania dražby: Hotel Zlatý Býk***, Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, Rimavská Sobota
Predmet dražby: Prevádzkový areál s pozemkami (16721 m2) v Rimavskej Sobote 
Dátum a čas konania dražby: 06.10.2021 o 10.00 hod.
Najnižšie podanie: 670 500,- €
Ohodnotenie znalcom: 894 000,- €
Opakovanie dražby: opakovaná dražba (3. kolo)

MS205294/01    

POZVÁNKA – OZNÁMENIE O KONANÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Predstavenstvo akciovej spoločnosti SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2021 o 10:00 hod. v administratívnej budove spoločnosti na adrese: 
Farárske 6922, 917 01 Trnava. Prezentácia akcionárov bude od 9:30 do 9:50 hod.  

Program: 

1. Otvorenie

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

3. Schválenie riadnej individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku za 
rok 2020, vrátane schválenia spôsobu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2020 

4. Výročná správa spoločnosti za rok 2020, schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2020

5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2021

6. Správa dozornej rady

7. Prezentácia podnikateľského plánu na rok 2021

8. Záver

Každý akcionár má právo zúčastniť sa na valnom 
zhromaždení osobne alebo v zastúpení na 
základe písomného plnomocenstva, právo 
hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie 
a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 Obchodného 
zákonníka. Akcionár sa zúčastňuje na valnom 
zhromaždení osobne alebo v zastúpení na 
základe písomného splnomocnenia. Ak 
akcionár udelí splnomocnenie na výkon 
hlasovacích práv spojených s tými istými 
akciami na jednom valnom zhromaždení 
viacerým splnomocnencom, spoločnosť umožní 
hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý 
sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny 
prítomných skôr. Obmedzenie podľa § 184 ods. 1 
vo vzťahu k splnomocneniu člena dozornej rady 
sa pri zastupovaní akcionára verejnej akciovej 
spoločnosti nepoužije. Člen dozornej rady však 
musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, 
ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie 
akcionára o udelení splnomocnenia na 
zastupovanie na valnom zhromaždení 
spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou 
splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny 
na hlasovanie o každom uznesení alebo bode 
programu valného zhromaždenia, o ktorom má 
člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať 
v mene akcionára. 

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých 
menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % 
základného imania zaradí predstavenstvo 
nimi určenú záležitosť na program rokovania 
valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie 
je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť 
o doplnenie programu rokovania musí byť 
odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený 
návrh uznesenia valného zhromaždenia, 
inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto 
žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov 
o zaradenie nimi určenej záležitosti na program 
rokovania valného zhromaždenia bude 
spoločnosti doručená po uverejnení oznámenia 
o konaní valného zhromaždenia, uverejní 
predstavenstvo doplnenie programu rokovania 
valného zhromaždenia spôsobom určeným 
stanovami spoločnosti na zvolávanie valného 
zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním 
valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie 
doplnenia programu rokovania nie je možné, 

možno zaradiť určenú záležitosť na program 
rokovania valného zhromaždenia len za účasti 
a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. 
Predstavenstvo je povinné oznámenie 
doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred 
konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho 
akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá 
hodnota dosahuje najmenej 5% základného 
imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním 
valného zhromaždenia, t. j. najneskôr do 
28.9.2021.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva na 
účasti na valnom zhromaždení a práv akcionára 
podľa § 180 ods. 2 je deň 15.10.2021. 

Úplné znenie dokumentov a návrhy prípadných 
uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa 
budú prerokúvať v rámci určeného programu 
rokovania valného zhromaždenia, poučenia 
akcionárov, údaje a dokumenty podľa § 184 
a ods. 1 a ods. 2 a ďalšie informácie podľa 
osobitného predpisu sú uverejnené na 
internetovej stránke/webovom sídle spoločnosti 
http://www.semat.sk nepretržite od 17.09.2021  
do konania valného zhromaždenia. Okrem toho 
sú uvedené dokumenty k dispozícii akcionárom 
počas pracovných dní a pracovného času od 
9:00 hod. do 15:00 hod. k nahliadnutiu v sídle 
spoločnosti. 

Fotokópie dokumentov je možné na základe 
písomnej a podpísanej žiadosti akcionára zaslať 
na jeho náklady a nebezpečenstvo na ním 
uvedenú adresu. 

Spoločnosť uverejňuje informácie elektronicky 
podľa osobitného predpisu na webovom sídle 
spoločnosti http://www.semat.sk.

Akcionári pri prezentácii predložia:

z účtu majiteľa cenných papierov, 

overený výpis z obchodného registra nie 
starší ako 3 mesiace a výpis z účtu majiteľa 
cenných papierov. Štatutárny zástupca 
predloží tiež doklad totožnosti. 

tiež plnú moc s úradne osvedčenými 
podpismi nie staršiu ako 5 dní a doklad 
totožnosti.

MS205267/01    

MS205278/01

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

na Paulínskej ulici v Trnave.

Podrobnosti na www.stuba.sk

MS205077/06

365. life, správ.,spol., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 13.09.2021

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

365. life dlhopisový garantovaný d.f. 0,049386 431 248 329,03 €

365. life akciový negarantovaný d.f. 0,049017 79 339 452,97 €

365. life indexový negarantovaný d.f. 0,075014 70 523 342,23 €

 cient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

MS203736/24    

I N Z E R C I A

Najaktuálnejšie ekonomické spravodajstvo 
na slovenskom internete


