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Májová inflácia sa priblížila 
k úrovni 13 percent, no pomoc 
tým najzasiahnutejším skupi-
nám obyvateľstva viazne. Ako 
hodnotíte kroky našej vlády vo-
či rodinám či seniorom?

Vláda robí, čo môže. Keby však 
bola efektívnejšia, keby počúvala 
odborníkov a jej predstavitelia by 
sa dokázali vzájomne rešpekto-
vať, urobila by omnoho viac. Ako 
finančník sa však neviem zmieriť 
s nehospodárnosťou. Ak totiž pod-
porujete plošne, podporíte aj tých, 
ktorí to až tak nepotrebujú na úkor 
tých, ktorí sú na pomoc odkázaní 
vo vyššej miere.

Niektorí ekonómovia hovoria 
o tom, že ďalšie „rozhadzovanie“ 
sa opäť len pričiní o rast cien. Sú-
hlasíte?

Nehospodárne nakladanie 
s prostriedkami je presný opak 
toho, čo robia ekonómovia. Pre-
to si nemyslím, že to hovoria len 
niektorí. Skôr by som chcel nájsť 
takého, ktorý si to nemyslí. Roz-
hadzovaním alebo prejedaním 
nazývame každé nekoncepčné 
míňanie peňazí. Ak je to rozum-
ný návrh, hovoríme o investova-
ní alebo o udržateľnom finan-
covaní. Môže ním byť aj dopra-
va či obedy zadarmo, dokonca 
aj podpora rodín a sociálne od-
kázaných ľudí. No každé takéto 
opatrenie je udržateľné len vte-
dy, ak je návratné. Napríklad do-
prava „zadarmo“ môže byť ren-
tabilná, ak ušetrí prostriedky na 
údržbu a opravu ciest a parko-
vísk a zlepší životné prostredie 
a zdravie obyvateľov. „Zadarmo“ 
tá doprava však nie je. Zaplatia ju 
občania, ktorým to nebude pre-
kážať, ak bude výsledný efekt pre 
nich priaznivý.

Ako by teda mala vyzerať pomoc 
Slovákom a v akom objeme by 
mala byť?

V prvom rade by mala byť adres-
ná, o čom som sa už zmienil vyš-
šie. Potom by mala byť koncep čná 
a návratná, čo sa javí ako ťažká 
úloha, ale nemusela by byť nespl-
niteľná, ak by sa politici radili s od-
borníkmi. Na začiatku pandémie 
takáto snaha bola, ale nevydržala 
dlho. Podľa môjho názoru politici 
nenašli model pre efektívne kon-
zultácie s expertmi a namiesto to-
ho začali uplatňovať moc a presa-
dzovať svoje predstavy. Čo sa tý-
ka samotnej výšky pomoci, každý 
ekonóm vám povie, že v takej, akú 
si môžeme dovoliť. U politikov to 
však neplatí. Obávam sa, že ak to 
takto pôjde ďalej, čaká nás „gréc-
ke vytriezvenie“. Že padneme do 
pasce zadlžovania a rozdávania, 
kým to pôjde, a potom to bude veľ-
mi bolieť najmä tých, čo celý život 
pracovali, ale budú z nich chudob-
ní dôchodcovia.

Veľmi nepríjemná situácia vzni-
ká aj pre investorov... V čase pa-
dajúcich akcií aj indexov akoby 
neplatila poučka, že len prostred-
níctvom nich porazíte infláciu.

Žiadna poučka neplatí absolút-
ne. Infláciu do šiestich percent do-
kážete vyrovnať bežne dostupným 
investovaním. Ale nad túto hrani-
cu rastie riziko spolu s volatilitou. 
Aj samotní investiční poradcovia 
by radi poznali spôsob, ako za-
robiť viac. Pri hranici návratnos-
ti, kde sa hýbe dnešná inflácia, je 
už potrebné sa venovať investova-
niu profesionálne alebo aspoň po-
loprofesionálne – aj niekoľko ho-
dín denne.

A čo poučka, že v čase klesajú-
cich cien treba nakupovať? Kto-
ré tituly by ste teraz doplnili do 
svojho portfólia?

Aj dnes sú firmy, ktoré zarábajú 
veľmi dobre. Je potrebné sledovať, 
ktoré to sú a vedieť odhadnúť, čo 
a dokedy bude poháňať rast cien 
ich akcií. Môže sa stať, že rast ne-
bude dlhodobý a vtedy bude po-
trebné odhadnúť, kedy akcie pre-
dať, než ich cena začne klesať. Dô-
ležité je, že na to potrebujete mať 
vlastný názor. Dnes vám napríklad 
investičný poradca môže povedať, 
že „analytici odporúčajú kupovať 
európske akcie“. Ale toto odporú-
čanie nie je zárukou. Aj tí sa mý-
lia – napríklad nedávno Fed zvýšil 
sadby na 1,75 percenta namiesto 
„očakávaných“ 1,5 percenta. Trh 
reagoval poklesom ceny akcií. No 
vzápätí sa začalo očakávať, že sa-
dzby porastú až na úroveň troch či 
štyroch percent.

Do akej miery sa podpísali pod 
zdražovanie kroky Európskej 
centrálnej banky a do akej mie-
ry vojna na Ukrajine?

Myslím si, že kroky centrálnej 
banky sa zatiaľ podpísali len veľ-
mi málo, no ide skôr o môj od-
had. Vojna na Ukrajine prispela 
k obavám z nedostatku potravín 
a energií, pričom tento fenomén 
ženie ceny potravín, plynu a ro-
py do vysokých hodnôt. Okrem 
toho infláciu poháňa nedostatok 
ponuky. Nie je dostatok nehnuteľ-
ností, pretože pandémia zabrzdila 
ich výstavbu. Predražila sa logisti-

ka, pretože niet lodí na prepravu. 
Nie sú autá, pretože nie sú súčiast-
ky. Firmy nemajú taký odbyt ako 
dosiaľ, pretože po 70 rokoch glo-
balizácie a ekonomickej prosperi-
ty zažívame opačný trend deglo-
balizácie a presúvania svetových 
ekonomických a mocenských cen-
tier. Bývalí mocní sa izolujú. Bri-
tánia vystúpila z Únie, víkendo-
vé voľby vo Francúzsku pribrzdia 
a možno až zabrzdia túto krajinu 
a v konečnom dôsledku negatívne 
ovplyvnia dynamiku celej Európ-
skej únie.

Dá sa odhadnúť, či už máme to 
najhoršie za sebou alebo sa má-
me na vrchol zdražovania ešte 
len pripraviť?

Myslím si, že vždy môže byť 
horšie. Už vieme, že budú drahšie 
energie a potraviny, pričom stá-
le trvá tlak na ich ďalšie zvyšova-
nie. Je to nepríjemné, ale neplač-
me, lebo sa ešte stále zle nemáme. 
V porovnaní s vojnou či s globál-
nym otepľovaním a so živelnými 

pohromami, ktoré sú čoraz čas-
tejšie a ničivejšie, je to nič. Tešme 
sa z toho, že ešte stále žijeme ži-
vot tých šťastnejších ľudí na Zemi.

Náročným obdobím si prechá-
dzajú aj naše firmy. Rastúce ce-
ny vstupov, energií, tlak na zvy-
šovanie miezd... Aký vplyv to na 
ne bude mať?

S týmito výzvami sa musí vy-
rovnať manažment firiem. Múd-
re firmy spolupracujú so svoji-
mi zamestnancami, dodávateľmi 
a partnermi, aby si udržali zákaz-
níkov, z prostriedkov ktorých ži-
jú. Predpokladom pre spoluprácu 
je dôvera založená na komuniká-
cii, profesionalite, transparentnos-
ti a zodpovednosti. Myslím si, že 
keby postupovali politici podobne, 
ako konajú pri prekonávaní preká-
žok firmy, mali by sme sa na Slo-
vensku veľmi dobre a nemuseli sa 
báť o budúcnosť.

Ktoré sektory sú na Slovensku 
najohrozenejšie a čo by im po-
mohlo zo strany štátu?

Ohrozené sú sektory s nízkou 
tvorbou pridanej hodnoty a vy-
sokou energetickou spotrebou. 
Zo strany štátu by pomohla špe-
cializácia na odvetvia, ktoré ma-
jú perspektívu a riadený útlm od-
vetví, ktoré ju nemajú. Opäť platí, 
že by sme sa mali všetci oveľa lep-
šie, ako sa budeme mať bez tejto 
špecializácie. Ide o problém, kto-
rý je tu dlhodobo – od vzniku Slo-
venska. Snahy o špecializáciu boli 
a sú, ale sa stratili v tom, čo nazý-
vam „slovenský Babylon“.

Viacero organizácií, na čele so 
Slovenskou obchodnou a priemy-
selnou komorou, kritizuje snahu 
odstrihnúť sa od ruského plynu 
i ropy. Je rozumné v čase rekord-
ne drahých energií robiť kroky, 
ktoré ich vyženú ešte viac nahor?

Toto je ťažká otázka. Nie je iba 
obchodná, ale aj strategická. Ak 
Rusi zmasakrujú Ukrajinu a prí-
deme na rad my, bude aj tragic-
ká. Lacná energia neexistuje. Keď 
štátom, ktoré ju dotovali, došli pe-
niaze, nastal hlad a sociálne ne-
pokoje. Lepšie je vybudovať diver-
zifikovanú sústavu energetických 
zdrojov.

Lacná energia nie je. 
Treba diverzifikovať
rozhovor
Keď štátom, ktoré 

dotovali energie, došli 

peniaze, nastal hlad 

a nepokoje. Lepšie je 

budovať rôzne zdroje, 
tvrdí šéf finančníkov 
Anton Ondrej.

Juraj Pivarči  ©hn

juraj.pivarci@mafraslovakia.sk

Finančné  
riadenie  
podnikov

Termín podujatia
22. júna 2022

Miesto 
podujatia
hotel sheraton  
Bratislava

Generálny partner Partner

Prezident Slovenskej asociácie finančníkov varuje, že Slovensko kráča gréckou cestou zadlžovania a rozdávania.  
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o špecializáciu 

boli a sú, ale sa 

stratili v tom, čo 
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„slovenský 
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Kto je Anton ondrej

vyštudoval diplomaciu 
v Moskve a MBa na britskej 

open University. od roku 1994 
pracoval na manažérskych 
pozíciách v priemysle a vo 

finančníctve, najdlhšie 
v spoločnosti samsung 

electronics. je zakladajúcim 
členom saF, špecializuje sa na 

poistenie a financovanie 
globálne pôsobiacich firiem.

Hlavný  
partner

Odborný garant

Číselné údaje zo svetových trhov sú prevzaté zo servisu REUTERS
Redakcia preberá údaje zo servisu agentúry REUTERS a FIMEX Capital o.c.p., a.s., a teda prípadné nepresnosti sú mimo dosahu jej pôsobnosti. 

Jednotky: mT=1 000 kg, flsk=76lbs, lbs=0,45359 kg, TR OZ= 0,031103 kg; Komodity: CL Crude oil ropa HU Unleaded gas bezolovnatý benzín 
NG Natural gas zemný plyn CO Brent oil ropa Brent C Corn kukurica W Wheat pšenica O Oats ovos GC Gold zlato SI Silver striebro HG Cooper 
meď PL Platinum platina PA Palladium paládium LC Live cattle živé hovädzie LH Lean hogs bravčové KC Coffee arabica káva arabica CF Coffee 
robusta káva robusta CC Cocoa kakao SB Sugar cukor JO Orange juice pomarančový džús LB Lumber drevo CT Cotton bavlna. Označenie kon-

traktných mesiacov: F január G február H marec J apríl K máj M jún N júl Q august U september V október X november Z december.
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 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD     
TIBOR JPY

 1,2277 0 1,6126 2,2857 – 0
 -0,500 – -0,178 0,273 – 1,091
 1,5674 0 2,1234 2,8129 – 3,6206
 -0,05616 0 -0,02327 0,04083 – 0

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  21. 6. 2022  

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

 -0,59 -0,45 -0,49 -0,29 -0,29 -0,1 0,25 0,32 0,65 0,85 1,01 1,26
 1,50 1,69 1,72 1,97 2,12 2,37 2,75 3,00 3,32 3,57 3,53 3,78
 1,10 1,29 1,19 1,39 1,60 1,80 2,21 2,41 2,64 2,84 2,92 3,12
 0,02 0,25 0,47 0,67 0,63 0,83 1,30 1,39 1,68 1,88 2,05 2,25
 -0,34 -0,14 -0,31 -0,10 -0,21 -0,01 0,06 0,26 0,17 0,37 0,35 0,55
 -0,35 -0,01 -0,35 -0,15 -0,33 -0,13 -0,27 -0,07 -0,12 0,18 -0,21 -0,01

Eurodepozity   21. 6. 2022  Hodnoty k 17:45 CET

 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 16.4.2027 92,840 1,555 0 15.2.2032 84,270 1,789

 0 25.2.2027 91,809 1,844 0 25.5.2032 79,400 2,352

 0,5 15.11.2027 92,504 1,978 0 15.11.2031 82,030 2,13

 0,8 22.6.2027 95,130 1,829 0,35 22.6.2032 81,698 2,435

 0,75 15.7.2027 95,163 1,757 0,5 15.7.2032 85,571 2,107

 0 16.4.2027 92,84 1,555 0 15.2.2032 84,27 1,789

 1,25 22.7.2027 94,776 2,346 4,25 7.6.2032 114,039 2,638

 0 31.1.2027 90,409 2,211 0,7 30.4.2032 81,64 2,865

 1,1 1.4.2027 92,114 2,901 2,5 1.12.2032 89,215 3,793

 0,25 10.2.2027 76,72 6,177 1,75 23.6.2032 69,712 5,833

 0,5 15.9.2027 93,242 1,868 0,125 15.9.2031 82,647 2,226

Vládne dlhopisy 21. 6. 2022  

 Meď: 8 933,2  €/t
 Hliník: 3 025,3  €/t

Lehota platnosti: od 20.  6.  2022 do 24.  6.  2022

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 323,34 12,04 487,57 36,85

DE Phel Peak D 320,65 16,03 471,65 13,7

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB 
č. 120  21. 6. 2022 

USA USD 1,055

Japonsko JPY 143,750

Bulharsko BGN 1,956

Česká republika CZK 24,690

Dánsko DKK 7,439

V. Británia GBP 0,860

Maďarsko HUF 396,480

Poľsko PLN 4,644

Rumunsko RON 4,946

Švédsko SEK 10,646

Švajčiarsko CHF 1,021

Island ISK 138,700

Nórsko NOK 10,328

Chorvátsko HRK 7,521

Turecko TRY 18,305

Austrália AUD 1,518

Brazília BRL 5,442

Kanada CAD 1,366

Čína CNY 7,068

Hongkong HKD 8,282

Indonézia IDR 15 639,620

Izrael ILS 3,651

India INR 82,423

Južná Kórea KRW 1 365,090

Mexiko MXN 21,249

Malajzia MYR 4,640

Nový Zéland NZD 1,668

Filipíny PHP 57,304

Singapur SGD 1,461

Thajsko THB 37,294

JAR ZAR 16,788

Štát Množstvo Kód Stred

Kurzový lístok ČNB 
č. 120 (vybrané meny) 21. 6. 2022  

Austrália 1 AUD 16,268

Bulharsko 1 BGN 12,620

EMÚ 1 EUR 24,685

Chorvátsko 1 HRK 3,283

Japonsko 100 JPY 17,174

Kanada 1 CAD 18,071

Maďarsko 100 HUF 6,227

Poľsko 1 PLN 5,316

Rumunsko 1 RON 4,990

Švajčiarsko 1 CHF 24,166

USA 1 USD 23,396

Veľká Británia 1 GBP 29,925

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 838,28 TR OZ
Striebro 21,58 TR OZ
Platina 931,56 TR OZ
Paladium 1 846,81 TR OZ

Antimón 99,65 % 13200/13750 USD/mT

Arzén 99,00 % 1,5/1,8 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 3,75/4 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 1,6/1,7 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 1,55/1,65 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 1,5/1,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 39,25/40,38 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 21,2/24,95 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 488/515 USD/Kg

Germánium kov 1425/1488 USD/Kg

Germánium - dioxid  1033/1050 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 250/278 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 7300/7900 USD/mT

Ferromangán 1320/1440 USD/mT

Mangán elect. 6100/6500 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 43/44 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 611/615 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 9,25/10,5 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 2000/2750 USD/mT

Silicon Metal Lumps 3300/3700 USD/mT

Tantal 105/115 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 9,45/13 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 13,75/14 USD/Kg

Tungsten Ferro 43/44 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 42/44 USD/Kg

Vanadium Pentox 11/11,5 USD/lbs

Wolframite – USD/MTU

Meď GRADE "A" 8989,5 9015,5 9025,5 USD/mT
Olovo 99,97 % 2064,44 2080 2089,5 USD/mT
Hliník 99,70 % 2509,25 2514 2526,5 USD/mT
Hliník - zliatina 1675 1910 1920 USD/mT
Nikel 99,80 % 25670 25515,33 25520 USD/mT
Cín 99,85 % 30992,5 31000 31365 USD/mT
Zinok 99,995 % 3593,75 3689 3732,5 USD/mT

Kovy

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6588 0,6955 0,5667 7,0214 4,9012 0,6727 94,7150 0,8998 1

0,7321 0,7729 0,6297 7,8024 5,4463 0,7475 105,2500 1 1,1114

0,6955 0,7343 0,5983 7,4123 5,1741 0,7101 100 0,9500 1,0558

0,9794 1,0339 0,8425 10,4379 7,2860 1 140,2300 1,3379 1,4867

0,1344 0,1419 0,1156 1,4326 1 13,7251 19,3268 0,1836 0,2040

0,0939 0,0991 0,0807 1 0,6981 0,0958 13,4912 0,1282 0,1424

1,1626 1,2273 1 12,3902 8,6487 1,1870 167,1550 1,5880 1,7647

0,9473 1 0,8148 10,0955 7,0468 0,9672 136,1850 1,2939 1,4378

1 1,0557 0,8602 10,6571 7,4395 1,0211 143,7800 1,3660 1,5181

Krížové kurzy vybratých svetových mien  21. 6. 2022  
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Bratislava už má dokumenty. 
Električka pri SND sa vyvíja

Bratislava – Keď v roku 1912 do-
dali do Bratislavy všetky nové 
električky od budapeštianskej 
firmy, odobrená bola aj nová vý-
stavba depa na Pribinovej ulici. 
Vozovňa stála v Starom Meste 
viac ako polstoročie a neskôr ju 
zbúrali. Dnes neďaleko spomí-
nanej lokality síce tento druh ve-
rejnej dopravy premáva, no oveľa 
väčší priestor dostávajú autá. To 
podľa Martina Chrena, starostu 

susediaceho Ružinova, bude po 
dokončení takzvaného nového 
downtownu predstavovať prob-
lém. Cesty sa tam totiž nadmer-
ne zaťažia.

Kľúčovým krokom k tomu, aby 
bola dopravná situácia zvládnu-
teľná, je tak rozšírenie električ-
kovej trate. Na ňom sa aktuálne 
výrazne podieľa developer J&T 
Real Estate, ktorý aktuálne ma-
gistrátu daroval projektovú do-
kumentáciu k úseku Prístav-
ná a k úseku Košická. Ide o uli-
ce, ktoré sa dotýkajú niekoľkých 
projektov investora a kilometre 

nových koľajníc sú tak opäť o čo-
si bližšie k realite.

Cena predmetných dokumen-
tov je podľa zmluvy, ktorá pri-
budla na stránku hlavného mes-
ta v polovici júna tohto roka, vy-
číslená na 40-tisíc eur. Podľa 
hovorcu J&T Real Estate, Daniela 
Suchého, ide o štandardnú sumu.

Čaká ich dôležité 
posudzovanie
Darovaniu predchádzalo podpí-
sanie memoranda o spolupráci 
s Bratislavou, ku ktorému taktiež 
došlo v júni. Ako pre HN uvá-
dza hovorkyňa mesta Dagmar 
Schmucková, metropola od roku 
2020 verejne komunikovala, že 
developer chce finančne prispieť 
miliónmi eur na realizáciu záme-
ru rozšírenia električkovej trate.

„Súčasťou dohody je aj spomí-
naná projektová dokumentácia, 
ktorá bude súčasťou procesu po-
sudzovania vplyvov na životné 

prostredie,“ vysvetľuje Schmuc-
ková.

J&T Real Estate prispeje su-
mou jeden milión eur na pred-
projektovú prípravu a projektovú 
dokumentáciu. Približne 8,9 mi-
lióna eur bez dane, prípadne ne-
celých 11 miliónov eur s daňou – 
v závislosti od vplyvov aktuálnej 
legislatívy – bude investora stáť 
pokrytie ďalších nákladov spo-
jených s prípravou a realizáciou.

S tou by sa optimisticky mohlo 
začať už v dvojročnom horizon-
te, pravdepodobnejší je však sce-
nár, aj vzhľadom na dĺžku povo-
ľovacích procesov, že k tomu dôj-
de až v roku 2028.

Štvrť prechádza rôznymi 
premenami
Nábrežie Dunaja a jeho bez-
prostredné okolie sa navyše ak-
tuálne dynamicky rozvíja pod 
vplyvom aktivít J&T Real Estate.  
Hoci ich budúci mrakodrap Eu-

rovea Tower ešte nie je úplne do-
končený, už teraz je najvyššou 
budovou hlavného mesta.

Napreduje aj rozšírenie kom-
plexu Eurovea, v pláne je East 
Tower, ktorej súčasťou bude kon-
gresové centrum, a neďaleko od 
neho by mal zase vzniknúť ad-
ministratívny objekt Triangel.

Okrem toho sa posúva aj rezi-
dencia Klingerka. Jej prvá etapa 
bola skolaudovaná na začiatku 
tohto roka, z 380 bytov sú vypre-
dané takmer všetky a ich majite-
lia si postupne preberajú kľúče.

Výstavba ďalších dvoch etáp 
s dohromady 600 bytmi zatiaľ sí-
ce zelenú nedostala, no investor 
získal povolenie na dôležité prí-
pravné práce – sanáciu územia 
a odstraňovanie environmentál-
nej záťaže, čo sa podľa Suchého 
už pripravuje. Pozemky sa totiž 
počas druhej svetovej vojny zne-
čistili ropou, k nemu došlo počas 
bombardovania rafinérie Apollo.

SAMOSPRÁVA
S hlavným mestom spolupracuje veľký 

developer J&T Real Estate, ktorý mu 

potrebné podklady daroval. Tie teraz pôjdu 

na posudzovanie vplyvov novej trate popred 

národné divadlo na životné prostredie.

Veronika Hubinská  ©hn

veronika.hubinska@mafraslovakia.sk

Bratislava – Sovietske vojská sa 
na území bývalého Českoslo-
venska nachádzali „dočasne“ 
23 rokov od tragickej noci z 20. 
na 21. augusta 1968, keď ar-
mády piatich štátov Varšavskej 
zmluvy prekročili hranice a za-
čali okupáciu krajiny. Posledný 
transport prekročil východ-
nú hranicu Slovenska 21. jú- 
na 1991. Poslanci Národnej ra-
dy rozhodli 3. novembra 2020 
o tom, že do zoznamu pamät-
ných dní pribudne 21. jún ako 
Deň odchodu okupačných vojsk 
sovietskej armády z Česko-Slo-
venska. Zoznam pamätných 
dní sa zároveň rozšíril o 21. au- 
gust ako Deň obetí okupácie 
Česko-Slovenska. 

„Týmito dvomi dňami je 
vymedzených 23 rokov oku-
pácie Československa,“ vy-
svetlili predkladatelia nove-
ly zákona o štátnych sviat-
koch, dňoch pracovného 
pokoja a pamätných dňoch. Po-
byt sovietskych vojsk na úze-
mí Československa legalizova-
la zmluva zo 16. októbra 1968, 
ktorú o dva dni neskôr, 18. ok- 
tóbra 1968, schválilo Národné 
zhromaždenie. Dokument pod-
porilo 228 poslancov, desať sa 
zdržalo a štyria hlasovali proti. 

Na Slovensku zahynulo v ob-
dobí od 21. augusta do 31. de-
cembra 1968 v dôsledku prítom-
nosti cudzích vojsk podľa do-
terajších poznatkov celkovo 38 
osôb, v celom Československu 
108. Na území zabrala armáda 
12-tisíc hektárov pôdy a šesťti-
síc hektárov lesa. Pôsobila v 227 
lokalitách, po jej odsune len 12 
z nich zostalo ekologicky čis-
tých. V čase od 18. októbra do 
4. novembra 1968 opustili Čes-
koslovensko armády Bulharska, 
Maďarska, Nemeckej demokra-
tickej republiky a Poľska. Počet-
né zastúpenie sovietskych voja-
kov však v krajine zostalo – až do 
júna 1991. Zmluvu, ktorá de fac-
to ukončila okupáciu, podpísali 
26. februára 1990 v moskovskom 
Kremli ministri zahraničných 
vecí obidvoch krajín Jiří Dienst-
bier a Eduard Ševardnadze. 

Odsun sovietskych vojsk sa 
uskutočnil v troch etapách od 
marca 1990 do 21. júna 1991, 
keď východnú hranicu Sloven-
ska prekročil posledný trans-
port. Počas 16 mesiacov odišlo 
v 925 transportoch 73 500 so-
vietskych dôstojníkov a voja-
kov, takmer 40-tisíc rodin-
ných príslušníkov, 1 220 tan-
kov, 2 500 bojových vozidiel, 
viac ako sto lietadiel, takmer 
dve stovky vrtuľníkov a 95-ti-
síc ton munície.  (RED)

Dnes odišli 
okupačné 
vojská

Praha – Neschopnosť nájsť kom-
promis pri téme ekoenergií vzbu-
dzuje neistotu vo firmách – prá-
ve ich totiž najviac zasiahne, čo 
Európska únia bude považovať za 
zelené a čo už nie.

„Výsledok hlasovania oboch 
výborov je pre nás veľmi znepo-
kojujúci, ale veríme, že plénum 
Európskeho parlamentu potvr-
dí návrh Komisie,“ komentuje vi-
ceprezident českého Zväzu prie-
myslu a obchodu Radek Špicar. 
„Nezaradenie jadra a plynu me-
dzi udržateľné zdroje by plánova-
nú dekarbonizáciu európskej eko-
nomiky, ktorá bude aj tak zložitá 
a drahá, poslalo do ríše nereál- 
nych zbožných prianí,“ dodáva.

Tri skupiny
Taxonómia síce nič neprikazu-
je, nezakazuje ani nereguluje, 
ide však o návod pre investorov 
a bankárov. Ak sa chcú považovať 
zazelených, mali by požičiavať 

peniaze firmám a investovať do 
takých, ktoré nepoškodzujú ži-
votné prostredie. Taxonómia má 
určiť, ktoré činnosti sú udržateľ-
né a ktoré už nie.

Europoslanci, ktorí 14. júna 
zamietli taxonómiu na stretnutí 
hospodárskeho a environmentál-
neho výboru, argumentujú tým, 
že zaradenie jadra a plynu by bo-
lo ich natieraním na zeleno. A to 
aj napriek tomu, že by podľa ná-
vrhu Komisie oba zdroje museli 
spĺňať prísne podmienky. Od eu-
roposlancov tiež zaznieva, že na-
stavenie taxonómie odmietajú pre 
zemný plyn z Ruska a súčasnú si-
tuáciu na Ukrajine. „Toto hlaso-
vanie nám umožňuje znížiť našu 
závislosť od ruského plynu,“ uvie-
dol napríklad holandský euro-
poslanec Paul Tang pre web Eur- 
activ.

Český europoslanec a zároveň 
podpredseda hospodárskeho vý-
boru Luděk Niedermayer hla-

soval za zachovanie taxonómie 
v súčasnej podobe. Podľa neho 
ide o dobrý politický kompromis, 
ktorého zhodenie zo stola by pri-
nieslo dlhé obdobie vákua, kým 
by sa konečne dohodol nový ná-
vrh. „Len ťažko si predstavujem, 
že by bolo ľahké prísť s novým 
návrhom, ktorý by získal väčšiu 
podporu,“ myslí si Niedermayer. 
„Sú tu vlastne tri skupiny, ktoré 
chcú, aby parlament návrh taxo-
nómie zabil. Jednej skupine pre-
kážajú podmienky okolo jadra, 
druhej skupine prekážajú pod-
mienky okolo plynu a tretia sku-
pina z princípu odmieta čokoľ-
vek, kde chce Európska únia ko-
nať,“ konštatuje.

Ostatne taxonómia je už od za-
čiatku „krvavým“ kompromisom 
najmä medzi Francúzskom, kto-
ré lobuje za jadro, a Nemeckom, 
ktoré si chce udržať svoje plyno-
vé zdroje. V istom zmysle sa za 
víťaza návrhu udržateľných čin-

ností mohla považovať Česká re-
publika, ktorá stavala a stavia na 
jadro a zemný plyn, a, naopak, 
z hľadiska obnoviteľných zdro-
jov je oproti ostatným členským 
štátom skôr pozadu.

Faktor Ruska
Fungovanie taxonómie v praxi 
nemožno presne predpovedať, 
pretože žiadny takýto zelený ná-
vod vo svete zatiaľ neexistuje. 
Ak by z nej však nakoniec jadro 
a plyn vypadli, najskôr by to pod-
ľa odborníkov znamenalo predra-

ženie a komplikácie pri nových 
projektoch týchto dvoch zdrojov. 
„Ide napríklad o to, že súkrom-
ní investori nebudú chcieť toľko 
investovať do zdrojov, ktoré ne-
budú označené za zelené. Môže 
sa stať aj to, že sa európske fondy 
budú riadiť taxonómiou, a teda by 
z nich menej peňazí plynulo na 
rozvoj plynovej infraštruktúry. 
Na jadro je už teraz zložité použí-
vať európske peniaze pre ochranu 
hospodárskej súťaže, takže tam 
by podľa mňa žiadne drastické 
zmeny nenastali,“ vysvetľuje vý-
skumníčka z Inštitútu pre európ-
sku politiku Europeum.

Do jadra sú totiž potrebné ta-
ké obrovské investície, že ich fi-
nancovanie z rozpočtu Európ-
skej únie by mohlo byť považo-
vané za zvýhodňovanie jednej 
firmy, zvlášť keď polovica člen-
ských štátov jadro úplne odmie-
ta. „Štáty ako Francúzsko a Česko 
by rady financovali jadro zo všet-

kých možných zdrojov, ale potom 
sú tu zase protijadrové štáty, ako 
napríklad Rakúsko, ktoré zároveň 
prispievajú do rozpočtu EÚ viac, 
než berú späť. Tie sú veľmi proti 
tomu, aby sa zo spoločného roz-
počtu financovalo ďalšie jadro,“ 
dodáva odborníčka.

Viac sa však podľa nej zmrá-
ka nad plynom, a to v dôsledku 
vojny na Ukrajine. „Myslím si, že 
Nemecko začalo viac premýšľať 
nad svojou stratégiou. Počítalo 
s tým, že plyn bude lacný a vždy 
dostupný, čo už nie je pravda,“ 
myslí si Davidová. Skúsenosť 
europoslanca Niedermayera je 
však iná. „Nemusí to byť repre-
zentatívne, ale postoj jedného 
z významných nemeckých kole-
gov je opačný. Má problém s jad-
rom, pretože podľa neho je Komi-
sia príliš veľkorysá k zastaranej 
a navyše ruskej jadrovej techno-
lógii,“ uvádza europoslanec. 

 Sára Mazúchová, iDNES.cz
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Aj jadro a plyn? Únia musí rozhodnúť, čo je zelené a čo nie

Francúzska premiérka Bornová ponúkla svoju demisiu, Macron ju odmietol
Paríž – Francúzska premiérka Élisa-
beth Bornová v utorok ponúkla demi-
siu, prezident Emmanuel Macron ju 
odmietol s tým, „aby vláda pokračova-
la v plnení úloh“. Zdroje agentúry AFP 

uviedli, že Bornová na utorňajšie po-
poludnie zvolala do Matignonského 
paláca mimoriadne zasadnutie vlády. 
Riadne rokovanie bolo pritom v ponde-
lok zrušené. Elyzejský palác vo svojom 

vyhlásení k najnovšiemu vývoju na po-
litickej scéne uviedol, že prezident 
Macron uskutoční „potrebné politické 
konzultácie s cieľom nájsť konštruktív-
ne riešenia pre francúzsky ľud“. Pôjde 

o sériu stretnutí s lídrami politických 
strán, ktoré sa uskutočnia v utorok 
a v stredu v Elyzejskom paláci. Podľa 
denníka Le Monde ide o zástupcov po-
litických strán, ktoré majú na základe 

výsledkov parlamentných volieb právo 
a potenciál vytvoriť poslanecké skupi-
ny. Ako prvý bol v utorok dopolud-
nia v Elyzejskom paláci predseda stra-
ny Republikáni Christian Jacob.  (RED)
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zamietli europoslanci taxonómiu 
na stretnutí hospodárskeho  

a environmentálneho výboru.


