
ZISTENIE HN

Vlaky zrýchlia. Železnice nalejú na celom 
Slovensku peniaze do rekonštrukcií koľají
Bratislava – Obyvateľom Paláriko-
va či Trnovca nad Váhom prefrčí 
cez deň pod oknami asi dvadsiatka 
medzinárodných vlakov. Tie majú 
namierené do Budapešti, Prahy, 
ale aj do Hamburgu. Okrem toho 
na vyťaženej trati prejdú ďalšie de-
siatky osobákov, rýchlikov aj ná-
kladné vozne. Plynulosť dopravy 

na dôležitom úseku však ohrozuje 
starnúca infraštruktúra. Tú chcú 
železničiari najnovšie opraviť, a to 
ešte do roku 2023, aby využili sta-
ré eurofondy.

Rekonštrukcia by tu mala zru-
šiť takzvané „úzke miesta“ na 
dĺžke 20 kilometrov a zvýšiť 
rýchlosť z pôvodných 120 na 140 

kilometrov za hodinu. Podľa Jiří-
ho Kubáčka, ktorý na minister-
stve financií radí v oblasti vlakov, 
je trať na juhu v kritickom stave. 

„Viem od rušňovodičov, že je 
extrémne rozbitá. Keď sa s tým 
nič nebude robiť, tak tam za ob-
medzenia rýchlosti určite budú 
a tam to môže rozvrátiť medzi-

národnú dopravu,“ upozornil. 
Okrem dvoch úsekov medzi Nový-
mi Zámkami a Trnovcom nad Vá-
hom plánujú štátne železnice riešiť 
aj ďalších 12 projektov po všetkých 
regiónoch Slovenska v celkovej 
hodnote 170 miliónov eur. (TG)

Viac na strane 2, Koľaje...

PANDÉMIA

Je tu opäť viac slobody. 
Uvoľní sa 16 okresov 

Bratislava – Po dlhých mesiacoch 
čakania covid automat konečne 
prefarbuje regióny do prijateľnej-
ších farieb. Vďaka tomu narastá aj 
počet žiakov v laviciach. V piatich 
ružových okresoch mohli tento 
týždeň nastúpiť všetci stredoško-
láci. „Do školy sa tešili. Vidieť to 
na ich usmiatych tvárach, aj keď 
ich majú prekryté rúškami,“ ho-

vorí Zuzana Hurtová, riaditeľka 
Gymnázia Golianova v Nitre. 
Od pondelka sa už vrátia aj stre-
doškoláci v Dunajskej Strede, 
Komárne, Skalici a Stropkove. 
Celkovo sa situácia zlepší v 16 
okresoch, 12 sa zmení na červeno 
a štyri na ružovo. (DVO)

Viac na strane 4, Školy...

Vláda 
schválila 
plán obnovy 
za miliardy
Bratislava – Hlava štátu včera svojím 

podpisom korunovala ambiciózny plán 

obnovy. Spolu so šéfom parlamentu 

Borisom Kollárom a s premiérom Edu-

ardom Hegerom potvrdili dokument za 

takmer šesť miliárd eur. Tie k nám pri-

tečú z európskeho fondu obnovy. Bru-

sel ho schválil minulý rok na pomoc 

krajinám dvadsaťsedmičky pri zmier-

není negatívnych dosahov koronakrízy. 

Po dlhých mesiacoch príprav sa trio 

najvyšších ústavných činiteľov zhodlo, 

že najväčšia časť zo štedrého koláča 

sa ujde zelenej ekonomike, zdravotníc-

tvu a doprave. (RAR)

Viac na strane 3, Plán...

Veľká analýza bielych koní: 
krajina prichádza o milióny

Bratislava – Bratislavská cesta 
v Galante. Neďaleko jazera Šárd 
sídli eseročka SQ MONT, ktorá sa 
prednedávnom ocitla v konkurze. 
Jej záväzok voči štátu presahuje 
600-tisíc eur a daňovému úra-
du došla trpezlivosť. Nejde však 
o bežnú firmu, ktorej by sa iba 

nedarilo. Táto spoločnosť sa totiž 
pred dekádou odmlčala. Poslednú 
závierku podala za rok 2010 a od-
vtedy o nej niet ani chýru, ani 
slychu.

Preto vyvstávajú otázky o legál-
nosti jej aktivít. „Podozrivou tu mô-
že byť skutočnosť, že spoločnosť od 
roku 2011 prakticky funguje iba na 
papieri so ‚strateným‘ konateľom,“ 
približuje Peter Šamko, sudca Kraj-
ského súdu v Bratislave. Hoci, ako 

prízvukuje, ide iba o domnienku, 
spomínaný štatutár má črty biele-
ho koňa. Firmy, v ktorých je nastr-
čená osoba, sa podľa odborníkov 
využívajú najmä tak, že reálnym 
majetkom nedisponujú.

Preto nemusí byť konkurz efek-
tívny. Keby šlo iba o SQ MONT, ne-
bol by to veľký problém. Týchto 
spoločností je však nemalé množ-
stvo. V analýze HN poukazujú na-
príklad aj na tretieho a štvrtého 

najväčšieho dlžníka podľa zozna-
mu Finančnej správy. Eseročky 
Wintro Asia a Quatro project Eu-
rope „visia“ spolu viac ako 57 mi-
liónov eur. Ich pozadie je pritom 
povedomé: neplnia si povinnos-
ti, o ich spoločnej konateľke s tr-
valým pobytom v Maďarsku ne-
existujú internetové stopy, maje-
tok majú veľmi nízky a v posled-
nom aktívnom roku si zaknihova-
li iba „prechod“ tovaru či služieb.

Rezorty spravodlivosti a finan-
cií pripravujú opatrenia. Prvý plá-
nuje čistenie obchodného registra. 
Mali by sa z neho vymazať podni-
ky, ktoré si napríklad neuložili zá-
vierku podľa zákona. Matovičovo 
ministerstvo sa zas chce zamerať 
na podvody na DPH, no aj na šta-
tutárov, ktorí vedome maria kon-
troly.

Viac na strane 12, Biele... 

PODNIKANIE
Na Slovensku sú 

„prázdne“ spoločnosti 

s nastrčenou osobou 

pomerne častým javom. 

Ich aktivity spôsobujú 

obrovskú dieru v štátnej 

kase. 

Vivien Cosculluela ©hn

vivien.cosculluela@mafraslovakia.sk
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V SKRATKE

Huawei má nižšie 
tržby

Peking, Šanghaj – Čínskej tech-
nologickej spoločnosti klesli 
v prvom štvrťroku tržby o 16,5 
percenta na približne 20 miliárd 
eur. Znížili sa už druhý štvrť-
rok za sebou v dôsledku predaja 
divízie lacných smartfónov Ho-
nor. Spoločnosť Huawei v minu-
losti patrila medzi najväčších 
predajcov inteligentných telefó-
nov na svete, no teraz má na za-
hraničných trhoch problémy 
s americkými sankciami. Je to-

tiž aj najväčším výrobcom za-
riadení pre telekomunikačné 
siete. Pre sankcie nemá Huawei 
prístup k dôležitým technoló-
giám amerického pôvodu a tiež 
čipom vyvinutým a vyrábaným 
s ich použitím. USA tvrdia, že 
firma je bezpečnostným rizi-
kom a čínska vláda ju môže vy-
užívať na špionáž.  (ČTK)

Ceny agrokomodít 
stúpli
Bratislava – V marci boli ceny 
poľnohospodárskych výrobkov 
medziročne vyššie o 2,9 percen-
ta. Kým ceny rastlinných výrob-
kov vzrástli takmer o 10 per-
cent, živočíšne klesli o vyše dve 
percentá. Z tých rastlinných 
najviac stúpli ceny obilnín, olej-
natých plodov a semien či stru-
kovín. Naopak, zemiaky išli do-
le o takmer 20 percent. Zo živo-
číšnych výrobkov sa znížili 
ceny surovej ovčej vlny 
o takmer 29 percent a jatočných 
ošípaných o 8,5 percenta. Stúpli 
však eny oviec a jahňiat o 5,5 
percenta a tiež slepačie vajcia. 
Hovädzí dobytok vrátane teliat 

ostal v marci medziročne ne-
zmenený. (TASR)

Puma výrazne 
zarobila
Herzogenaurach – Nemecký vý-
robca športovej obuvi a obleče-
nia oznámil za prvý štvrťrok 
prudký rast zisku. Podporil ho 
pokračujúci vysoký dopyt po 
športových produktoch, keď 
protipandemické obmedzenia 
v mnohých krajinách zvýšili zá-
ujem o športovanie. Za tri me-
siace mal čistý zisk vyše 109 mi-
liónov eur. V medziročnom po-
rovnaní je to o 73 miliónov viac. 
Tržby spoločnosti výrazne rástli 
vo všetkých sledovaných regió-
noch a divíziách. Najviac v Se-
vernej a Južnej Amerike, za ni-
mi v regiónoch Ázia a Tichomo-
rie a najmenej v regiónoch 
Európa, Blízky východ a Afrika. 
Z pohľadu divízií boli tržby za 
oblečenie zarovno so športovou 
obuvou.  (TASR)

DPB prišiel už 
o 25 miliónov
Bratislava – V bratislavskej hro-
madnej verejnej doprave ubudlo 
oproti obdobiu pred pandémiou 
nového koronavírusu približne 
60 až 70 percent cestujúcich. 
Odzrkadľuje sa to aj na tržbách 
z cestovného. Od začiatku roka 
prichádza Dopravný podnik 
Bratislava na tržbách o viac ako 
dva milióny eur každý mesiac. 
Od začiatku pandémie sa výpa-
dok vyšplhal už na 25 miliónov 
eur. Situáciou sa budú dnes zao-
berať aj bratislavskí mestskí 
poslanci, ktorí budú mať na sto-
le návrh na finančnú pomoc do-
pravcovi. Na riešenie okamžitej 
likvidity DPB chce hlavné 
mesto zálohovo vyplatiť podni-
ku časť neuhradených ekono-
micky oprávnených nákladov 
za rok 2020 vo výške 3,9 milió-
na eur, a to ešte pred schvále-
ním záverečného účtu hlavného 
mesta. (TASR)

EKONOMIKA

Agentúra S&P zvažuje 

zvýšenie ratingu Grécka

Atény – Je pravdepodobné, že agen-
túra S&P v najbližších 12 mesiacoch 
opäť zvýši rating Grécka, uviedol je-
den z jej analytikov Frank Gill. Até-
ny však majú ešte pred sebou dlhú 
cestu k získaniu úverovej známky 
v investičnom pásme. S&P zlepšila 
hodnotenie úverovej bonity Grécka 
minulý týždeň o jeden stupeň na 
BB, čo sú dva stupne pod investič-
ným pásmom. Vyhliadky ratingu sú 
pozitívne. A to aj napriek tomu, že 
pandémia ochorenia COVID-19 zvý-
šila pomer verejného dlhu krajiny 
k HDP nad 200 percent.

Ratingy Grécka rástli v uplynu-
lých rokoch. Medzi dôvody patrilo 
zníženie obáv, že by krajina moh-
la opustiť eurozónu, rovnako ako 
finančná pomoc od ostatných kra-
jín menovej únie, Medzinárodné-
ho menového fondu a Európskej 
centrálnej banky.

Atény by mali z fondu obno-
vy Európskej únie do roku 2026 
získať 19,4 miliardy eur vo for-
me dotácií. Ďalších 12,6 miliardy 
eur môžu získať vo forme lacných 
úverov. To sa rovná 16 percentám 
HDP. (TASR)

BANKY

Deutsche Bank mala 

najvyšší zisk

Berlín – Nemecká banka Deutsche 
Bank sa v prvom kvartáli tohto 
roka vrátila k zisku, pričom jeho 
hodnota dosiahla sedemročné ma-
ximum. Výsledky podporil tak rast 
tržieb, ako aj výrazné znižovanie 
nákladov. Deutsche Bank za prvý 
štvrťrok vytvorila čistý zisk 908 mi-
liónov eur, čo je najvyšší kvartálny 
profit od prvého štvrťroka 2014. 
Zároveň tak prekonala očakávania 
analytikov, ktorí počítali so ziskom 
približne 600 miliónov eur.

Zisk pred zdanením dosiahol 
1,6 miliardy eur, zatiaľ čo pred 

rokom to bolo 206 miliónov eur 
a upravený zisk pred zdanením 
predstavoval 2,2 miliardy eur. To 
je v porovnaní s prvým kvartálom 
minulého roka viac než dvojnáso-
bok. Banka uviedla, že k dobrým 
výsledkom prispelo viacero fak-
torov. Na jednej strane to bol rast 
tržieb, na druhej výrazné zníže-
nie rezerv na krytie prípadných 
úverových strát, ako aj medziroč-
ný pokles nákladov. Čisté tržby 
dosiahli 7,23 miliardy eur oproti 
6,35 miliardy eur v prvom štvrť-
roku minulého roka.  (TASR) 

Luxusný byt Bašternáka 
v Bonaparte je prázdny

ZISTENIE HN 

Bývalá správkyňa 

Lenka Ivanová dostala 

za naťahovanie pokutu, 

no ani súčasný správca 

Martin Sečanský zatiaľ 

nič konkrétne s bytom 

po nájomníkovi Ficovi 

nespravil.

Bratislava – Ceny nehnuteľností 
v hlavnom meste aj napriek koro-
nakríze opäť vzrástli. A predsa sa 
luxusný byt, ktorý si od Ladislava 
Bašternáka prenajímal expremiér 
Robert Fico v komplexe Bonaparte, 
stále ešte nepredal. 

Ako je to možné? Atraktívna ne-
hnuteľnosť s nádherným výhľa-
dom sa po odsúdení kontroverzné-
ho podnikateľa dostala do rúk štátu, 
ktorý ju mal ponúkať záujemcom. 
Po tom, ako sa v máji roku 2019 stal 
Bašternákov byt súčasťou konkurz-
nej podstaty, sa Robert Fico spo-
lu s manželkou Svetlanou rozhodli 
z neho odsťahovať. No kompetent-
ní sa s jeho predajom veľmi nepo-
náhľajú.  

Len jedna dražba
Práve apartmán v Bonaparte je je-
dinou nehnuteľnosťou, ktorá je 
v súčasnosti písaná na odsúdeného 
biznismena. Ten totiž svoje majet-
ky previedol na blízku rodinu ešte 
pred odklepnutím verdiktu súdu. 
Bašternáka v roku 2019 odsúdili na 
päť rokov za pýtanie si ilegálnych 

miliónových vratiek a krátko nato 
prišiel na rad aj jeho majetok. No 
a práve honosný Bašternákov byt, 
ktorý v tom čase ešte obýval Robert 
Fico, prepadol a dostal sa do rúk 
štátu. Úlohou postarať sa o majetok 
poverili konkurznú správkyňu Len-
ku Ivanovú na návrh Kaliňákovho 
nominanta a šéfa bratislavského 
okresného úradu Maroša Karšňáka.

Prvá medializovaná dražba sa 
uskutočnila ešte za Ivanovej, a to 
v marci 2020. Vtedy o dražbu ne-
hnuteľnosti, ktorej vyvolávacia ce-
na bola 1,6 milióna eur, nemal nik-
to záujem. Hoci správkyňa hovorila 
pôvodne o 12 záujemcoch, zábezpe-
ku zložil len jeden v hodnote 49-ti-
síc eur, avšak na dražbe sa nezúčast-
nil. Realizovaná dražba tak bola ne-
úspešná.

Ivanová mala dohliadať na pripra-
vovanú dražbu, no pri nej bolo po-
dozrenie z naťahovania konania, za 
čo dostala aj sankciu päťtisíc eur. Po 
roku a štyroch mesiacoch Ivanovú 
bez udania dôvodu vystriedal Mar-
tin Sečanský, ktorý spravuje Bašter-
nákov majetok už osem mesiacov.

Kto byt znehodnotil?
Správca by mal pravidelne príslušný 
súd informovať o priebehu konkur-
zu. Pravda je, že zákon neustanovu-
je žiadnu konkrétnu lehotu, dokedy 
má nehnuteľnosť predať. Správca 
má predovšetkým postupovať zá-
konným spôsobom, aby získal čo 
najvyšší výťažok v čo najkratšom 
čase s vynaložením čo najnižších 
nákladov. Okrem výmeny správcu 
sa však, zdá sa, vo veci nekoná.

Preto sme zaslali správcovi Se-
čanskému viacero otázok. Zaujíma-
lo nás, či nájomná zmluva, uzavretá 
medzi Bašternákom a Ficom, obsa-
hovala oprávnenie Fica odstrániť po 
skončení nájomného vzťahu tech-

nické zhodnotenie prenajímané-
ho bytu. Napríklad dlažbu, zárub-
ne a dvere, obloženie kozubového 
telesa, kuchynskú linku alebo sani-
tu. Zabudovaním do bytu sa stali to-
tiž jeho súčasťou, a teda aj súčasťou 
majetku tvoriaceho konkurznú pod-
statu. Po tom, čo bol médiám umož-
nený vstup do vyprataného bytu, je 
zjavné, že jeho interiér bol značne 
poškodený.

Takisto sme sa pýtali, či Fico pre-
ukázal, že toto technické zhodno-
tenie bytu, ktoré zrejme odstránil, 
vykonal on. A napokon, či správ-
ca konkurznej podstaty odporoval 
právny úkon, ktorým bolo umož-
nené Ficovi a jeho manželke užívať 
Bašternákov byt za odplatu, ktorá 
bola podstatne nižšia, ako je odplata 
za používanie porovnateľného pred-
metu nájmu v mieste a čase trvania 
nájomnej zmluvy za obdobie pia-
tich rokov. A tiež, či bol vyhotovený 

znalecký posudok, resp. iné odbor-
né posúdenie, ktorým by bola sta-
novená obvyklá cena prenájmu by-
tu pána Bašternáka za obdobie jeho 
užívania expremiérom. Ani na jed-
nu z týchto legitímnych otázok sme 
odpoveď nedostali.

Samozrejme, najdôležitejšia otáz-
ka, prečo dosiaľ bola realizovaná 
len jedna dražba tohto bytu a pre-
čo sa v danej veci nekoná, nám tak-
isto zodpovedaná nebola. Správca 
Sečanský si na naše otázky ani po 
niekoľkých týždňoch čas nenašiel. 
Najskôr sa ospravedlnil, že má zdra-
votné problémy a že sa máme ozvať 
o týždeň. Stalo sa, no napriek nie-
koľkým urgenciám sme sa odpove-
dí nedočkali.

Okrem správcu sme kontaktova-
li aj šéfa Okresného súdu Bratisla-
va Jána Goliana, ako aj prednostu 
Okresného úradu Bratislava I Bra-
nislava Borovského. O ďalšom prie-
behu konkurzného konania sme, 
žiaľ, žiadne informácie do uzávier-
ky nedostali.

Neuviedol v majetkovom 
priznaní
Oficiálne je takmer nemajetný, no 
majetkové výhody, aké Robert Fico 
roky požíva, ani zďaleka nezod-
povedajú jeho príjmom. Hoci sa 
sociálny demokrat Robert Fico ve-
rejne priznal, že si Bašternákov byt 
s výmerou 377 štvorcových metrov 
a s dvoma terasami veľkými 111 
štvorcových metrov prenajímal me-
sačne za 2 650 eur, v majetkovom 
priznaní za rok 2019 tento fakt ne-
uviedol. Napriek tomu, že mu to 
prikazuje zákon. Verejní činitelia už 
v rámci majetkového priznania totiž 
musia uviesť aj užívanie nehnuteľ-
nej veci vo vlastníctve inej fyzickej 
alebo právnickej osoby. Ficovi v spo-
mínanej kolónke svieti slovo „neuží-
va“. Je zjavné, že nehovorí pravdu. 
Len na porovnanie, líder SNS Andrej 
Danko za rok 2019 uviedol, že užíva 
od začiatku roka byt v katastrálnom 
území Nové Mesto.

Katarína Šelestiaková ©hn

katarina.selestiakova@mafraslovakia.sk

Predaj bytu Ladislava Bašternáka, ktorý prepadol štátu, sa stále naťahuje. SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN 

História Ficovho bývania

Expremiér spolu s rodinou pôvod-
ne býval v panelákovom byte na 
Dlhých dieloch v Bratislave. Potom 
sa presťahoval do rezidenčného 
bytu na Čmelovci, ktorý patrí Sprá-
ve služieb diplomatického zboru. 
Do luxusného prenajatého by-
tu v komplexe Bonaparte sa Fico 
s manželkou Svetlanou a so sy-
nom nasťahovali v roku 2012, keď 
sa po dvoch rokoch v opozícii vrá-
til do funkcie premiéra. Byt bol 
dovtedy neobývaný a Ficovci 
následne investovali do jeho za-
riadenia. Médiám sa v tom čase 
pochválil luxusným nábytkom 
od talianskej firmy Smania. 
Predseda vlády to vysvetľoval 
tým, že na stretnutia s inými 

štátnikmi potrebuje reprezen-
tatívne priestory. Po zistení, že 
byt oficiálne patrí podvodníkovi 
Ladislavovi Bašternákovi, kto-
rý pri daňovom podvode obe-
ral štát o peniaze, sa rozhodol 
byt opustiť. Prvýkrát to pripustil 
v septembri 2016. Definitívne 
sťahovanie Robert Fico potvrdil 
v roku 2017, no vydržal tam až 
do polovice júla 2019, hoci for-
málne byt opustili koncom ok-
tóbra. Fico býval v Bonaparte 
v byte na najvyššom poschodí 
s obrovskou terasou. Aktuálne 
obýva luxusný byt v novostavbe 
Sokolská Residence. Nehnuteľ-
nosť oficiálne patrí smeráckemu 
poslancovi Dušanovi Muňkovi. 

Tatra banka, a.s. 

so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930 
oznamuje,  

že Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2021 je 
bezplatne prístupná v písomnej forme v sídle spoločnosti a na  
internetovej adrese www.tatrabanka.sk

MS204000/02

MS204000/01

Tatra banka, a.s. 

so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930 
oznamuje,  

že Ročná finančná správa spoločnosti za rok 2020 na základe  
§ 125a ods. 2 a § 130 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cen-
ných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a na základe § 34 zákona č. 429/2002 Z.z.  
o burze cenných papierov je bezplatne prístupná v písomnej forme 
v sídle spoločnosti a na internetovej adrese www.tatrabanka.sk

Emitent SEMAT, a.s., Farárske 6922, 917 01 Trnava, 
IČO: 34 120 076, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sa, vl.č. 92/T, 
podľa zákona č. 429/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oznamuje, že ročná správa emitenta za rok 2020 je zverejnená 
na internetovej stránke spoločnosti www.semat.sk.
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