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Code Unit Linked Prices
Euro
VA PBI Conservative
12,291
VB PBI Moderate
13,5655
VC PBI Dynamic
14,8439
VD PBI Cash Euro
10,0747
VE PBI Bond Euro
13,1596
VF PBI Bond US Dollar
12,5129
VG PBI Equity Europe
14,4494
VH PBI Equity America
20,4776
PBI Equity Emerging Markets 12,2002
VI

Najaktuálnejšie
ekonomické
spravodajstvo
na slovenskom internete
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Úniu čaká dobudovanie,
to aktivuje napätie

HN15672

DISKUSNÉ FÓRUM
Inštitúcie by sa mali
posilniť a eurofondy
poberať na základe
dosiahnutých
výsledkov.
Kristína Votrubová
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Bratislava – Už onedlho bude zverejnený návrh nového rozpočtu
Európskej únie a s ním aj očakávané zmeny v prerozdeľovaní eurofondov. Okrem tohto odvetvia však
Únia potrebuje reformy aj v iných
oblastiach, a tou najdôležitejšou
je dôvera obyvateľstva v samotnú
inštitúciu. Tá totiž v posledných
rokoch výrazne klesla. O budúcnosti Európskej únie a našom
mieste v nej diskutovali odborníci
na diskusnom fóre v rámci cyklu
Dobehne tiger do cieľa? HN vám
prinášajú najdôležitejšie závery.

Pomoc Únie ľudia nevidia
Nárast populizmu a krajne pravicových strán je možné pozorovať
v mnohých európskych štátoch
vrátane Slovenska. Ako uviedla riaditeľka Inštitútu finančnej
politiky Lucia Šrámková, to je
dôsledkom tlakov spôsobených
predovšetkým pomalým rastom
príjmov domácností, ktorý je podobný tomu po druhej svetovej
vojne. „Ďalšia časť problému je, že
po kríze sa prehĺbili príjmové nerovnosti, a to vytvára ďalšie tlaky,“
vysvetlila. Dodala však, že je jasný
rozdiel medzi postkomunistickými krajinami, ktoré sú v Únii a ktoré nie. „Štáty, ktoré mali to šťastie
a stali sa súčasťou EÚ, rástli výrazne rýchlejšie,“ spresnila. Únii však
chýba dobudovanie infraštruktúry, a to je moment, ktorý spúšťa
napätie medzi členskými krajina-

Oznámenie
Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu Burzy cenných
papierov Bratislava, spoloĀnosŨ EKOSTAV a.s., IRO: 00681245, so sídlom Špitálska 10,
071 80 Michalovce, ISIN CS0005046754, týmto zverejĻuje v zmysle § 34 Zákona Ā. 429/2002
Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov RoĀnú nanĀnú správu za 2017.
V priebehu tohto obdobia nedošlo v našej akciovej spoloĀnosti k takým udalostiam, ktoré
by významne ovplyvnili nanĀnú situáciu a hospodárenie tejto spoloĀnosti.
RoĀná správa za rok 2017 je zverejnená na internetovej stránke spoloĀnosti www.ekostav.eu

Diskusiu na európske témy moderoval komentátor HN Ľuboslav Kačalka (prvý zľava).
mi. Ide predovšetkým o bankovú
úniu, ktorá bola dôvodom viacerých sporov. Ekonomická radkyňa
Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Lívia Vašáková taktiež
dodala, že ľudia zabúdajú na pozitíva, ktoré členstvo prináša. „Mnoho z tých vecí považujú ľudia za
samozrejmosť. Či už cestovanie
bez hraníc, euro, možnosť zahraničných štipendií cez Erasmus
alebo možnosť podnikať v rôznych
krajinách,“ skonštatovala.

Eurofondy nepriniesli
očakávané výsledky
Ako však upozornil zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš,
paradoxom je, že prínos vo forme
eurofondov mnoho ľudí považuje
skôr za negatívum. Ich čerpanie je
totiž často spojené s korupčnými
kauzami a vysokou byrokraciou.
Zaujímavým ukazovateľom však
je, že niektorí slovenskí uchádzači
o európske peniaze uviedli, že je
ľahšie získať prostriedky z výziev
priamo z Bruselu ako z Bratislavy.

A to aj napriek tomu, že v prvom
prípade sa súťaží so subjektmi
z celej Únie.
Problémom je aj takzvaný
gold-plating, čiže neadekvátne zavádzanie európskych regulácií.
Stáva sa totiž, že krajina zavedie
nadmerné pravidlá či byrokraciu,
no prezentuje to ako transpozíciu. „Slovenská vláda v súčasnosti pripravuje projekt zameraný na
gold-plating s cieľom identifikovať,
kde bola spravená nadpráca a kde
by sa mohla legislatíva zjednodušiť,“ uistila Vašáková.

pre členov platia. „Penalizácie
voči členským štátom neboli realizované. Vhodnejšie by bolo, aby
neboli trestané finančne, ale aby
mali podmienený prístup k stabilizačným mechanizmom,“ vysvetlila. Vašáková však ozrejmila, že
Európska komisia tlačí na štrukturálne reformy aj v oblastiach,
ktoré boli až donedávna výlučnou
národnou kompetenciou, ako napríklad školstvo či zdravotníctvo.
Keďže si európska úroveň uvedomuje, že pretlačiť štrukturálne reformy je na národnej úrovni často
nepopulárne, naviazala na politické odporúčania aj štrukturálne
Nový rozpočet so zmenami
Začiatkom mája Komisia zverejní fondy. Zníženie verejného dlhu je
rozpočet Únie na nasledujúce roky totiž pre dlhodobú udržateľnosť
a ten prinesie zmeny aj v preroz- nevyhnutné.
deľovaní eurofondov. Podľa ŠrámPOZVÁNKA
kovej by bolo užitočné naviazať
výšku pridelených prostriedkov
HN Events vás pozývajú aj na
ďalšie diskusné fórum Dobehne
na výsledky v hospodárení. Vlády
tiger do cieľa? Tentoraz na tému
totiž nemajú motiváciu realizovať
Quo vadis, euro? Podujatie sa
nepopulárne, ale dôležité reformy
uskutoční 9. mája v Hoteli Aston
a je teda potrebné posilniť disciplína Bajkalskej 22 v Bratislave.
nu a vynucovanie pravidiel, ktoré

Decentralizovaná politika bráni pokroku
ROZHOVOR
Ekonomická radkyňa
Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku
Lívia Vašáková
v rozhovore pre
Hospodárske noviny
poukázala aj na fakt,
že niektoré oblasti sú
z veľkej časti
financované práve
z eurofondov.
Eurofondy sú na Slovensku spájané často s korupčnými kauzami
a ľudia ich vnímajú ako „toxické
peniaze“. Je vplyv týchto peňazí
naozaj prevažne negatívny?
Eurofondy majú pre Slovensko
veľký význam, dokonca aj v makroekonomickej oblasti. Keď sa

pozrieme na štatistiky a porovnáme rok 2015, čo bol posledný rok,
keď sa čerpali eurofondy za obdobie 2007 – 2013 a rok 2016, je tam
výrazný pokles investícií. Taktiež
pri pohľade na investície do vedy
a výskumu je pokles je veľmi výrazný. To nasvedčuje tomu, že naozaj niektoré oblasti sú vo veľkej
miere financované takmer výlučne z eurofondov.
Snaží sa Únia nejako zmeniť tento negatívny pohľad?
V nadväznosti na rôzne krízy aj
na nárast populizmu sa zameriavame na to, čo sú príčiny, a v zlepšenej komunikácii vidíme určite
priestor na zlepšenie.
Plánuje Únia aj nejaké konkrétne
kroky na zvýšenie kontroly čerpania eurofondov?
Hlavná miera zodpovednosti za
efektívne nastavenie systému riadenia, ale aj kontroly je na strane členských krajín, ktoré majú
na vytvorenie potrebných kapa-

cít vyčlenené aj peniaze z eurofondov. Audítori zo strany Európskej komisie, ktorých kapacitné
možnosti sú značne obmedzené, následne vykonávajú kontroly v náhodne vybraných projektoch. V prípade závažných pochybení môže dôjsť k prerušeniu
platieb, alebo až k nepreplateniu
projektu. Takto funguje momentálne nastavený systém v tomto
programovom období.
Je možné očakávať aj nejaké
zmeny v systéme prerozdeľovania eurofondov?
Komisia príde s novými návrhmi už čoskoro. Druhého mája zverejní návrh ohľadne rozdelenia
európskych prostriedkov po roku 2020 a potom budú nasledovať
konkrétne návrhy v jednotlivých
oblastiach či sektorových politikách, ako napríklad kohézna politika či spoločná poľnohospodárska politika, ako aj návrhy na zlepšenie efektívnosti a zjednodušenia
a čerpania fondov.
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Na seminári sa diskutovalo aj
o európskej Hospodárskej a menovej únii. Dá sa povedať, že má
inštitucionálne nedostatky?
Menová a ekonomická časť Hospodárskej a menovej únie nie sú
vyvážené. Kým menová únia je
centralizovaná s hlavnou úlohou
Európskej centrálnej banky s jasne
stanovenými kompetenciami, decentralizované rozpočtové a sektorálne ekonomické politiky odrážajú hlavne národné špecifiká a preferencie. Aj v hospodárskej časti
únie sú rozdiely na úrovni nástrojov; kým vo fiškálnej oblasti máme
silné a často komplikované pravidlá, ktoré môžu viesť až k sankciám, v oblasti ekonomických politík dáva európska úroveň len odporúčania v rámci európskeho
semestra. Takéto nastavenie vedie
často k slabému pokroku v realizácii štrukturálnych reforiem a investícií. Menová politika tak musí
prebrať väčšie bremeno pri vyvažovaní ekonomických kríz, čo v podstate vidieť aj teraz.
( VOT )
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POZVÁNKA
Predstavenstvo spoloĀnosti Slovenské elektrárne, a. s.,
so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (Ăalej aj ako „SE, a.s.“)
na základe Ālánku VII ods. 4 Stanov SE, a.s. týmto
zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoĀní
dĻa 30. mája 2018 o 13:30 hod.
v priestoroch sídla SE, a.s.
na ul. Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
s nasledujúcim programom:
1. Otvorenie
2. UznášaniaschopnosŨ a voĲba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Prenesenie právomoci schvaĲovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní
o cenovej regulácii z valného zhromaždenia na predstavenstvo
4. Rôzne
5. Záver

Materiál, ktorý bude prerokúvaný na mimoriadnom Valnom zhromaždení SE,
a.s., bude zaslaný akcionárom SE, a.s. v súlade so Stanovami SE, a.s. 30 dní pred
jeho konaním a akcionárom SE, a.s. bude taktiež k dispozícii v sídle SE, a.s.
V súlade s ust. § 180 ods. 2 zákona Ā. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov je pre uplatnenie práva úĀasti akcionára SE, a.s.
rozhodujúcim dĻom 28. máj 2018.
Žiadame akcionárov SE, a.s.,
a) aby v prípade, že sú majiteĲmi akcií na doruĀiteĲa, preukázali túto skutoĀnosŨ
originálom výpisu z úĀtu majiteĲa cenných papierov k rozhodujúcemu dĻu a
b) aby sa osoby oprávnené konaŨ v mene akcionárov SE, a.s. preukázali
na mimoriadnom valnom zhromaždení (a) preukazom totožnosti
(v prípade cudzích štátnych príslušníkov cestovným pasom), (b) výpisom
z obchodného registra alebo obdobného registra existujúceho v zahraniĀí
nie starším ako 10 dní (v prípade výpisu v cudzom jazyku spolu s jeho
úradne overeným prekladom) a v prípade, ak osoba nie je oprávnená konaŨ
v mene akcionára SE, a.s. v zmysle výpisu z obchodného registra (c) úradne
osvedĀeným plnomocenstvom, ktoré oprávĻuje danú osobu konaŨ v mene
akcionára SE, a.s.
S pozdravom
Ing. Bohumil K R A T O C H V Í L
predseda predstavenstva

Ing. Branislav S T R Ý R E K
Ālen predstavenstva

Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IRO: 35 829 052,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Ā.: 2904/B
HN15646

Najaktuálnejšie ekonomické
spravodajstvo
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