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BIZNIS

Prvý remeselný pivovar na Slovensku 
je opäť v problémoch: kopí nové dlhy
Rožňava – „Vyskúšajte všetky chu-
te piva Kaltenecker, najoceňovanej-
šieho slovenského pivovaru vo sve-
te,“ prezrádza o sebe na sociálnej 
sieti jeden z prvých remeselných 
pivovarov v tuzemsku. Príbeh 
spoločnosti Pivovar Kaltenecker, 
ktorá ešte donedávna zastrešovala 
rožňavskú výrobu pivných špeci-

álov, však už taký úspešný nie je. 
Na dno ho stiahla v súčasnosti už 
skrachovaná košická finančná sku-
pina Skyside. Pivovarníkov z Rož-
ňavy začali dobiehať dlhy a pred 
tromi rokmi preto hroziaci krach 
odvracali škrtaním dlhov. 

Ani druhú šancu od veriteľov 
však Pivovar Kaltenecker nevyužil 

a teraz sa sám posiela do konkur-
zu. „Okresný súd Košice I začína 
konkurzné konanie voči dlžníko-
vi Pivovar Kaltenecker,“ konštatuje 
v rozhodnutí sudca Róbert Zsiga. 
S konateľom pivovaru Andrejom 
Hunčíkom sa HN spojiť nepodari-
lo. Spoločnosť je aktuálne vo veľ-
kých dlhoch. Z účtovnej závierky 

za rok 2018 vyplýva, že záväzky 
pivovaru prevyšujú jeho majetok 
o viac ako 1,1 milióna. Na sociál-
nom poistení dlhuje takmer 100-ti-
síc eur, ďalších takmer 32-tisíc eur 
dlhuje na zdravotných odvodoch. 
 (MN)

Pokračovanie na strane 10 

ŠKOLSTVO

Dve úrovne maturity zo 
slovenčiny sú opäť v hre 

Bratislava – V rokoch 2004 až 
2008 mali žiaci na výber z dvoch 
úrovní maturity zo slovenčiny: 
jedna ťažšia, tá druhá menej 
náročná. A možnosť vybrať si 
náročnosť maturitnej skúšky je 
dnes opäť v hre. Tému otvoril 
Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania, ktorý sa za-
oberá maturitami. Dôvod: žiaci 

stredných odborných škôl pravi-
delne zaostávajú za gymnazis-
tami. Kým v minulosti si mohli 
zvoliť stupeň náročnosti všetci 
maturanti, po novom by mali 
mať na výber len stredné odbor-
né školy. Gymnazisti by museli 
zvládnuť ťažšiu maturitu.  (BJ)

Viac na strane 5, Dve úrovne... 

India hlasuje 
v najväčších 
voľbách 
v dejinách 
Bratislava – Ide o najväčší demo-

kratický výber politikov v histórii ľud-

stva. V parlamentných voľbách v Indii 

si v týchto dňoch nových lídrov vyberá 

viac ako 900 miliónov ľudí. Favoritom 

volieb je súčasný premiér Nárendra 

Módí z Indickej ľudovej strany (vľavo), 

ktorý súperí s lídrom opozičnej strany 

Indický národný kongres Ráhulom 

Gándhím. Voľby odštartovali už 11. 

apríla, no hlasy budú zrátané až 23. 

mája. Ich víťaz sa postaví na čelo 

šiestej najväčšej ekonomiky sveta, 

ktorá by mala do roku 2050 v rebríč-

ku zaujať pozíciu číslo dva.  (JP)

Viac na strane 11, Takmer…

Hlavné bratislavské cesty:   
až polovica je rozbitých

Bratislava – Gagarinova ulica – 
jedna z hlavných bratislavských 
radiál, jedna z najvyťaženejších 
ciest v Bratislave. A jedna z ciest 
prvej triedy v Bratislavskom kraji, 
ktorá je v havarijnom stave. Prá-
ve západ Slovenska má s cesta-
mi v dezolátnom stave najväčšie 

problémy. Vlani tu narástol podiel 
zanedbaných ciest až o 15 per-
centuálnych bodov. V zlom stave 
je tak až polovica ciest. Upozor-
ňujú na to analytici z Útvaru hod-
noty za peniaze, ktorí zmapovali 
to, čo sa rezortu dopravy podarilo 
dosiahnuť v minulom roku. 

Najhorší západ
Podľa nich si západ krajiny pohor-
šil najviac zo všetkých regiónov. 

No ani zvyšok krajiny na tom nie 
je oveľa lepšie. Dáta Slovenskej 
správy ciest ukazujú, že z celkovej 
dĺžky viac než tritisíc kilometrov 
ciest prvej triedy na Slovensku je 
v nevyhovujúcom alebo havarij-
nom stave takmer polovica. 

„Toto tu máme celé desaťročia, 
možno aj dlhšie. Krátkodobo sa 
takýto stav dá prežiť, cesty majú 
predsa nejakú zotrvačnosť, prob-
lém je v tom, že v takomto stave 

zostávame aj v dobrých rokoch,“ 
povedal analytik inštitútu INEKO 
Ján Kovalčík.

Milióny navyše
Veľkú väčšinu ciest prvej triedy 
vlastní štát a spravuje Slovenská 
správa ciest. V blízkej budúcnosti 
by mohlo dôjsť aspoň k čiastoč-
nému zlepšeniu. Minister dopra-
vy Árpád Érsek na začiatku roka 
sľúbil dať na opravy ciest vyše 

dvojnásobok peňazí než v minu-
losti a pokračovať by v tom chcel 
aj v ďalších rokoch. Už v posled-
ných rokoch na cesty tohto typu 
vláda vyčleňovala približne 40 
miliónov eur ročne. Avšak z toho 
išlo podľa analytikov na opravy 
len niekoľko miliónov eur. Penia-
ze zhltla napríklad zimná údržba 
či dopravné značenie.

Viac na strane 3, Polovica...

DOPRAVA 
Na stav slovenských 
ciest sa zniesla vlna 
kritiky aj od vládnych 
analytikov. Rozbitých 
ciest je z roka na rok 
viac. Najhoršie je to 
na západe krajiny.

Vladimír Maťo ©hn

vladimir.mato@mafraslovakia.sk
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 Dokončenie zo strany 1

Nejde pritom o prvý konkurzný 
návrh na Pivovar Kaltenecker. 
Krátko po jeho úspešnej reštruk-
turalizácii skončenej koncom ro-
ku 2016, vďaka ktorej sa legálne 
zbavil záväzkov približne za 2,6 
milióna eur, podali nahneva-
ní veritelia pivovarníkov vlani 
a predvlani dva konkurzné ná-
vrhy. Pri nárokoch kežmarské-
ho biznismena Martina Paška, 
niekdajšieho manažéra štátneho 
fondu Fond Seed Capital na pod-
poru malých a stredných podni-
kateľov, a Daňového úradu Košice 
však remeselný pivovar podržal 
košický súd, ktorý obe rozbehnu-
té konkurzné konania napokon 
zastavil.

Pivovar bez majetku
V konkurze na majetok spoloč-
nosti Pivovar Kaltenecker sa veri-
telia podľa zistení HN nedočkajú 
ani čiastočného uspokojenia svo-
jich pohľadávok. Pivovarnícky 
podnik totiž žiadnym nedispo-
nuje. V účtovnej závierke za rok 
2018 vykazuje celkové aktíva 

v hodnote zhruba 5 500 eur. Na-
vyše má ísť o pohľadávky, ktoré 
bude pravdepodobne nutné vy-
máhať. Ešte v roku 2017 pritom 
pivovar vlastnil majetok za 1,65 
milióna eur. 

Vlani ho však kompletne roz-
predal. Budovy a pozemky pivo-
varu v účtovnej hodnote 1,1 mi-
lióna eur kúpila spoločnosť La-
gamba z Bratislavy. Firma sa 
zbavila aj posledných výrob-
ných technológií, ktoré ešte v ro-
ku 2017 oceňovala vo svojom úč-
tovníctve v sume 310-tisíc eur. 
Na to, že pivovar je bez majetku, 

upozornili HN veritelia spoloč-
nosti Neel v konkurze. 

Majiteľ pivovaru 
v konkurze
Košická firma Neel, kedysi spa-
dajúca do portfólia finančnej 
skupiny Skyside, vlastní v pivo-
vare 90-percentný podiel. Pred 
rokmi sa však Skyside podie-
lu v ňom v rámci vyrovnania 
svojich dlhov zbavila. Získala 
ho britská schránka Westpoint 
House so skrytými majiteľmi, 
ktorých prikryla bratislavská ad-
vokátska kancelária HMG Legal. 

Veritelia spoločnosti Neel však 
rozbehnutý konkurz na jej maje-
tok nemajú pod kontrolou. Ide väč-
šinou o fyzické osoby – investorov, 
ktorí si pred rokmi nakúpili cenné 
papiere a dlhopisy emitované pod 
hlavičkou Skyside. Ich nákupom 
vtedy podporili expanzné plány 
Skyside v jej nápojovom biznise. 
Išlo o investície do rozvoja pivo-
varníctva, produkcie minerálok či 
výroby liehovín. V prípade podie-
lu Neel sa vedú súdne spory a z in-
formácií HN vyplýva, že sa pripra-
vujú ďalšie žaloby z pera oklama-
ných investorov.

Prvý remeselný...

HOSPODÁRSKE NOVINY
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Pivo značky Kaltenecker v súčasnosti varí spoločnosť Yotta Trade. SNÍMKA: HN/M. NEMEC
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„Cisárske voľno“ môže 
Japonsku pomôcť 

Tokio – Desaťdňové voľno pri 
príležitosti nástupu nového ja-
ponského cisára na trón by podľa 
analytikov malo aspoň z krátko-
dobého hľadiska podporiť japon-
skú ekonomiku. Z voľna, ktoré 
bude trvať od 27. apríla do 6. 
mája, by podľa agentúry Reuters 
mali ťažiť pivovary, hotely, malo-
obchodníci či železniční doprav-
covia. Podľa cestovnej kancelárie 
JTB sa predpokladá, že dlhé voľno 
využije na cestovanie rekordných 
24,7 milióna ľudí, teda zhruba 
pätina japonskej populácie. Počas 
vyhláseného voľna budú uzavreté 
banky, školy, vládne úrady a mno-
hé podniky.

„Japonci sú v súvislosti so za-
čiatkom novej cisárskej éry a s de-
saťdňovým dovolenkami v po-
vznesenej nálade. Očakávame, že 
toto voľno podporí spotrebiteľské 
výdavky,“ uviedol hovorca pivo-
varu Asahi, ktorý pred začiatkom 
voľna zvyšuje produkciu niekto-
rých svojich značiek o päť až de-
sať percent.

Cisár Akihito na konci apríla 
po 31 rokoch opustí trón, nahra-
dí ho korunný princ Naruhito. Bu-
de to prvé odstúpenie japonského 
monarchu po takmer 200 rokoch. 

Japonské právo s abdikáciou ne-
počítalo, a tak musel byť vypra-
covaný zákon, ktorý to umožní. 
Pretože je zmena na tróne dôsled-
kom abdikácie, a nie úmrtia cisá-
ra, budú sa môcť Japonci počas 
voľna venovať zábave bez toho, 
aby ich obmedzoval pocit, že by 
mali smútiť.

Ekonóm Hideo Kumano zo spo-
ločnosti Dai-ichi Life Research In-
stitute predpokladá, že desaťdňo-
vé voľno podporí hrubý domá-
ci produkt Japonska v druhom 
štvrťroku a zaistí vláde ďalší argu-
ment na plánované zvýšenie da-
ne z obratu v októbri tohto roku. 
Analytik Koja Mijamae z maklér-
skej firmy SMBC Nikko Securi-
ties odhadol, že silné spotrebiteľ-
ské výdavky počas desiatich dní 
voľna zvýšia HDP o štvrť percen-
tuálneho bodu.

Iní analytici však varujú, že po 
náraste spotrebiteľských výdav-
kov nastane ich pokles, takže dl-
hodobý ekonomický prínos voľna 
by mohol byť zanedbateľný. „Ná-
rast výdavkov, ak vôbec nastane, 
bude mať iba krátky život,“ uvie-
dol ekonóm Masaki Kuwahara zo 
spoločnosti SMBC Nikko Securi-
ties. (ČTK)

LETECKÁ DOPRAVA

SmartWings zrušia 
124 letov z Ostravy 

Ostrava – Letecká spoločnosť 
SmartWings zruší 124 letov s od-
letom počas leta z Medzinárod-
ného letiska Leoša Janáčka neďa-
leko Ostravy. Ide o 13 percent zo 
všetkých sezónnych letov. Dôvo-
dom je pozastavenie prevádzky 
lietadiel Boeing 737 MAX po le-
teckých nehodách týchto strojov. 
Zrušenie sa dotkne hlavne turis-
tických spojov. Letisko situáciu 
rieši s cestovnými kanceláriami, 
uviedla hovorkyňa letiska Kateři-
na Pustějovská.

Zrušenie podľa nej pravdepo-
dobne najviac postihne vybrané 
lety do egyptskej Hurgady a Mar-
sa Alam, ďalej do bulharskej Var-
ny a na grécky ostrov Kos. Odle-
ty do ostatných letných destinácií 
sa uskutočnia podľa plánu. „Ro-
bíme maximum pre to, aby dosa-
hy na prevádzku a našich cestujú-
cich boli čo najmenšie. Aktuálne 
rokujeme s 11 leteckými preprav-
cami z Egypta, Bulharska, Turec-
ka a Grécka, aby sme nahradili čo 
najviac z týchto zrušených letov,“ 
povedal obchodný riaditeľ Letis-
ka Ostrava Stanislav Bujnovský. 
„S cestovnými kanceláriami túto 
situáciu intenzívne riešime. Po-
darilo sa nám už zabezpečiť do-

pravcu, ktorý má dostatočné ka-
pacity na to, aby s najväčšou prav-
depodobnosťou realizoval všetky 
zrušené lety z Ostravy do Egyp-
ta,“ dodal.

Podobnú situáciu rieši aj letis-
ko v Pardubiciach. Časť tamojších 
charterových letov v turistickej 
sezóne zaistí z Pardubíc do bul-
harského Burgasu, na Krétu, Rho-
dos alebo do tureckej Antalye spo-
ločnosť CK Fischer.

Prevádzka lietadiel 737 MAX je 
teraz pozastavená pre dve tragic-
ké nehody tohto stroja v Indoné-
zii a v Etiópii. Firma pozastavila 
aj dodávky lietadiel zákazníkom. 
Teraz sa snaží zlepšiť softvér, aby 
zabezpečila, že sa podobné ne-
hody nebudú opakovať. Etiópski 
vyšetrovatelia označujú za jeden 
z faktorov marcovej tragédie sof-
tvérový problém stabilizačného 
systému MCAS.  (ČTK)
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oslovilo ostravské letisko, 
aby nahradilo zrušené lety.

Pivo sa v Rožňave varí ďalej

Výrobu piva značky Kaltenec-
ker, jeho distribúciu a predaj 
zastrešuje už niekoľko rokov 
spoločnosť Yotta Trade, ktorá 
v jeho varení pokračuje. Firma 
pritom sedela počas reštruktu-
ralizácie pivovaru v jeho veri-
teľskom výbore. V posledných 
rokoch spolupráca spoločností 
Pivovar Kaltenecker a Yotta Tra-
de fungovala na princípe tollin-

gu, pomocou ktorého sa naj-
častejšie odvracia hrozba ban-
krotu. Financovanie cez tento 
nástroj znamená, že medzi vý-
robcu a konečného odberateľa 
vstupuje prostredník – tollingo-
vá spoločnosť. S pivom z Rož-
ňavy sa však po novom neda-
rí ani spoločnosti Yotta Trade, 
ktorej vlani v máji Úrad priemy-
selného vlastníctva zaregistro-

val viacero ochranných známok 
viažucich sa k značke Kaltenec-
ker. Firma Yotta Trade je totiž 
už dva roky za sebou v červe-
ných číslach. Medziročne jej 
tržby dokonca klesli o 135-tisíc 
eur na predvlaňajších 664-tisíc 
eur. V roku 2017 jej strata pred-
stavovala 65-tisíc eur, rok pred-
tým bol jej hospodársky výsle-
dok mínus 68-tisíc eur.  (MN)

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 16,282

Bulharsko 1 BGN 13,162

EMÚ 1 EUR 25,745

Chorvátsko 1 HRK 3,468

Japonsko 100 JPY 20,464

Kanada 1 CAD 17,100

Maďarsko 100 HUF 8,025

Poľsko 1 PLN 6,006

Rumunsko 1 RON 5,407

Rusko 100 RUB 35,912

Švajčiarsko 1 CHF 22,442

USA 1 USD 22,896

Veľká Británia 1 GBP 29,775

Kurzový lístok ČNB
č. 78 (vybrané meny) 23. 4. 2019

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 77  23. 4. 2019

USA USD 1,1245 

Japonsko JPY 125,82 

Bulharsko BGN 1,9558 

Česká republika CZK 25,743 

Dánsko DKK 7,4659 

V. Británia GBP 0,86450 

Maďarsko HUF 320,85 

Poľsko PLN 4,2864 

Rumunsko RON 4,7611 

Švédsko SEK 10,5070 

Švajčiarsko CHF 1,1470 

Island ISK 135,80 

Nórsko NOK 9,5845 

Chorvátsko HRK 7,4245 

Rusko RUB 71,6763 

Turecko TRY 6,5390 

Austrália AUD 1,5814 

Brazília BRL 4,4201 

Kanada CAD 1,5057 

Čína CNY 7,5557 

Hongkong HKD 8,8211 

Indonézia IDR 15 827,34 

Izrael ILS 4,0479 

India INR 78,3125 

Južná Kórea KRW 1 284,26 

Mexiko MXN 21,2357 

Malajzia MYR 4,6431 

Nový Zéland NZD 1,6889 

Filipíny PHP 58,541 

Singapur SGD 1,5259 

Thajsko THB 35,945 

JAR ZAR 15,9686 

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 269,09 TR OZ
Striebro 14,82 TR OZ
Platina 891,55 TR OZ
Paládium 1 391,02 TR OZ

Antimón 99,65 % 7300/7400 USD/mT
Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 4/4,5 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 1,38/1,48 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 1,35/1,4 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,9/0,98 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 14/14,5 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 0/0 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 165/180 USD/Kg
Germánium kov 1200/1225 USD/Kg
Germánium - dioxid  850/900 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 195/210 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2500/2600 USD/mT
Ferromangán 950/1000 USD/mT
Mangán elect. 1900/2000 USD/mT
Ortuť – USD/flsk
Molyb Fe65 West 29/29,5 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 263/267 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 9/12 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 1050/1100 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1870/1950 USD/mT
Tantal 70/75 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 5/5,5 USD/Kg
Tungsten Ferro 35/37,5 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 54/60 USD/Kg
Vanadium Pentox 15/17 USD/lbs
Wolframite  – USD/MTU

Meď GRADE "A" 6430 6429,65 6430 USD/mT
Olovo 99,97 % 1927 0 1925,75 USD/mT
Hliník 99,70 % 1855 1854,5 1854,75 USD/mT
Hliník - zliatina 1370 1370 0 USD/mT
Nikel 99,80 % 12490 0 12484 USD/mT
Cín 99,85 % 20150 20136,5 0 USD/mT
Zinok 99,995 % 2882 2805 2882 USD/mT

Kovy

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   34,70 135,25 301,54 0,43
DE Phel Peak D   37,63 146,75 543,72 0,07

 Meď: 5 814,0  /t 
 Hliník: 1 746,8  /t 

Lehota platnosti: od 23.  4.  2019 do 26.  4.  2019

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

 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 5.4.2024 101,943 -0,388 0,25 15.2.2029 102,070 0,039

 0 25.3.2024 101,075 -0,217 0,5 25.5.2029 101,057 0,3929

 1,5 15.11.2023 108,841 -0,417 0,5 15.11.2029 103,930 0,125

 0,2 22.10.2023 102,056 -0,254 0,9 22.6.2029 104,100 0,485

 0 15.1.2024 101,491 -0,313 0,25 15.7.2029 100,341 0,216

 0 5.4.2024 101,943 -0,388 0,25 15.2.2029 102,07 0,039

 1 22.4.2024 100,346 0,929 1,625 22.10.2028 103,664 1,215

 0,35 30.7.2023 101,218 0,064 1,45 30.4.2029 103,296 1,101

 1,85 15.5.2024 100,608 1,731 3 1.8.2029 103,01 2,68

 0,45 25.10.2023 94,5 1,73 2,5 25.8.2028 105,7 1,829

 2 15.4.2024 111,243 -0,244 0,5 15.9.2029 101,401 0,362

Vládne dlhopisy 23. 4. 2019

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.

FIRMY & FINANCIE, denne v Hospodárskych novinách od 12. septembra 1993.
© Copyright MAFRA Slovakia, a. s., Bratislava.

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

 0,73263 0,773 0,822 0,94125 – 1,09975
 -0,368 0,000 -0,311 -0,232 0,000 -0,112
 2,3911 2,5411 2,5811 2,6290 – 2,7464
 -0,09783 -0,0795 -0,06983 0,00533 – 0,10117

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  23. 4. 2019

I N Z E R C I A

Oznámenie o sprístupnení Ročnej fi nančnej správy 
emitenta cenných papierov za rok 2018

Emitent ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. (v skratke ZTS VVÚ KOŠICE a.s.) so sídlom 
v Košiciach, Južná trieda č.95, PSČ 041 24, IČO 31651585 zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I. v odd. Sa, vložke č.256/V podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov ozna-
muje, že Ročná fi nančná správa za kalendárny rok 2018 bude sprístupnená na internetovej stránke 
emitenta (www.ztsvvuke.sk) ako regulovaná informácia dňa 29. 4. 2019.
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