Druhá strategická, a.s.

Ročná finančná správa k 31.12.2014
regulovaná informácia

PRÍLOHA
Doplňujúce informácie k § 34 zákona č. 429/2002 Z. Z. o burze cenných papierov a § 20
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
•

Predpoklady budúceho vývoja činnosti Spoločnosti, hlavné riziká a neistoty na
nastávajúce účtovne obdobie

Spoločnosť nepredpokladá v roku 2015 zásadné zmeny vo svojej činnosti. Cieľom aj pre
ďalšie obdobie je pokračovať v podnikateľských zámeroch, ktoré vychádzajú z predmetu
podnikania. Riadiacu a kontrolnú činnosť orientovať na plnenie zámerov v spoločnostiach,
v ktorých má spoločnosť Druhá strategická, a. s. rozhodujúci podiel z hľadiska výkonu
akcionárskych práv.
•

Významné obchody a zmeny o obchodoch uvedených v poslednej ročnej finančnej
správe, ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie Spoločnosti a významné
obchody so spriaznenými osobami

Spoločnosť v r. 2014 nevykonala a ani neplánuje v nasledujúcom období žiadne obchody,
ktoré by mohli ovplyvniť jej finančné postavenie. Obchodné transakcie so spriaznenými
osobami sa uskutočnili na základe obvyklých obchodných podmienok. Štruktúra a objem
uskutočnených obchodov je konkretizovaný v účtovnej závierke k 31.12.2014, súčasť
Poznámky časť N/.
•

Ciele a metódy riadenia rizík; cenové riziká, úverové riziká a riziká likvidity, ktorým
je Spoločnosť vystavená

Na financovanie svojej činnosti Spoločnosť nevyužívala bankové úvery. Vyrovnávanie
problémov s likviditou boli riešené krátkodobými pôžičkami. Riziká, ktoré by negatívne
ovplyvňovali hospodárenie Spoločnosti sa neočakávajú. Hlavné zameranie úloh v tejto
oblasti aj pre nastávajúce obdobie sa týka zabezpečenia vlastnej likvidity ako aj platobnej
disciplíny spoločností v skupine.
•

Významné dohody, ktorých je spoločnosť zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú
účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku kontrolných
pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie

Druhá strategická, a. s. neuzavrela žiadne dohody, ktorých by bola Spoločnosť zmluvnou
stranou a ktoré by nadobúdali účinnosť, menili sa alebo ktorých platnosť by sa skončila
v dôsledku zmeny kontrolných pomerov, ku ktorej by došlo v súvislosti s ponukou na
prevzatie.
•

Vnútorná kontrola a riadenie rizík

Súčasťou ročnej správy je Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia
spoločnosti na Slovensku, zverejnené na stránke emitenta www.druhastrateRicka.sk.
Predmetné vyhlásenie a konkrétne vyjadrenie Spoločnosti k jednotlivým oblastiam
neobsahuje žiadne odchýlky od vzorového „Kódexu“. Vyhlásenie o dodržiavaní zásad
Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku tvorí súčasť Výročnej správy za rok 2014,
ktorá bude predložená na rokovanie riadneho valného zhromaždenia.
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Riadenie spoločnosti zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu spoločnosti. Na svojich
zasadnutiach prijímajú uznesenia, ktorými sú jednotlivým členom predstavenstva uložené
presne špecifikované povinnosti s termínom ich splnenia, priebežnej kontroly a nadväzného
vyhodnotenia na ďalšom zasadnutí predstavenstva. Podrobne je táto oblasť špecifikovaná
v Kódexe - V. Princíp: Zodpovednosť spoločnosti pod bodmi A-C.
Vnútornú kontrolu vykonávajú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítor. Audit je
zabezpečený nezávislým audítorom, ktorého schvaľuje riadne valné zhromaždenie. Členovia
dozornej rady zameriavajú sa na komplexnú kontrolnú činnosť v Spoločnosti. O výsledkoch
svojej činnosti predkladajú správy valnému zhromaždeniu. Uvedené je konkretizované
v Kódexe - IV. Princíp: Zverejňovanie informácií a transparentnosť časť A bod 10, časť C, D
a tiež V. Princíp: Zodpovednosť orgánov spoločnosti, časť E Objektívnosť a nezávislosť
orgánov bod c).
•

Valné zhromaždenie, jeho činnosť a právomoci

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Činnosť a právomoci valného
zhromaždenia upravujú právne predpisy a stanový Spoločnosti. :
1. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- zmena stanov Spoločnosti,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť
základné imanie a vydanie prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov,
- rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zmene právnej formy,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov
dozornej rady volených zamestnancami.
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej
závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a
dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na regulovanom trhu a
rozhodnutie o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou,
- schválenie a odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhromaždenia,
- rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ďalších otázkach, ktoré Obchodný zákonník, osobitný zákon alebo stanový
zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
O vymenovaní a odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou
hlasov prítomných akcionárov. Na rozhodnutie o zmene stanov je potrebná dvojtretinová
väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.
2. Riadne valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo najmenej raz za rok, a to v lehote troch
mesiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Ak to
vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, možno zvolať
mimoriadne valné zhromaždenie.
Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:
- sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie,
- o to požiadajú menšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
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- zistí, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania, alebo
to možno predpokladať a predloží valnému zhromaždeniu návrhy opatrení,
- Spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace.
Ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, môže valné zhromaždenie zvolať aj dozorná rada. Za
podmienok ustanovených zákonom môžu valné zhromaždenie zvolať aj menšinoví akcionári
podľa čl. VII ods. 1 stanov poverení súdom.
V roku 2014 sa konalo riadne valné zhromaždenie dňa 18.06.2014 s týmto programom:
- Zmena stanov Spoločnosti
- Výročná správa o činnosti za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka
k 31.12.2013, správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a
návrh na rozdelenie zisku za rok 2013
- Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2013, stanovisko dozornej rady
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a k návrhu na rozdelenie zisku za
rok 2013
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok
2013
- Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014
- Odvolanie a voľba členov dozornej rady Spoločnosti, schválenie zmlúv o výkone
funkcie so zvolenými členmi dozornej rady Spoločnosti
- Odvolanie a voľba členov predstavenstva Spoločnosti
- Zníženie základného imania Spoločnosti
- Zlúčenie Spoločnosti so spoločnosťou Prvá strategická, a. s. so sídlom Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, IČO 35 705 001
Jednotlivé body programu boli prorokované, prijaté a schválené riadnym valným
zhromaždením. Prerokované dokumenty sú zverejnené na intemetovej stránke Spoločnosti
www.druhastrategicka.sk.
•

Práva akcionárov

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanový Spoločnosti. Akcionárom
Spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba.
Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných
akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať so všetkými akcionármi rovnako.
Právo účasti na valnom zhromaždení a právo na informácie:
1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na
valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo požadovať na valnom zhromaždení
vysvetlenia, podávať návrhy k prerokúvanému programu a byť volený do orgánov
Spoločnosti.
2. Na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom,
požadovať od neho vysvetlenia a uplatňovať návrhy je rozhodujúcim tretí deň predchádzajúci
dňu konania valného zhromaždenia. Spoločnosť je povinná na obdobie, ktoré sa začína
rozhodujúcim dňom a končí sa dňom konania valného zhromaždenia, dať Centrálnemu
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depozitám cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s
cennými papiermi na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa osobitného zákona
upravujúceho akcie a investičné služby. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu
k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
3. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na
valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom
rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na
valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení
požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní
od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na
adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže
akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného
zhromaždenia odkázať na intemetovú stránku spoločnosti, ak ju má zriadenú, a to za
podmienky, že táto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo forme otázka - odpoveď. Ak
intemetová stránka spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú
informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti spoločnosti požadovanú
informáciu poskytnúť.
4. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil
zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by
mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť
poskytnúť informácie, týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O
odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného
zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť
akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania
valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady
môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného
zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne
súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu
poskytnúť.
5. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutie informácie alebo
dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu
neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v
súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.
6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto
článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného
zhromaždenia na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti
o poskytnutie informácie.
7. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom
splnomocnenca. V tom prípade originál plnomocenstva s náležitosťami podľa ods. 8 článku
VI. stanov musí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. Plnomocenstvo
platí len na jedno valné zhromaždenie vrátane jeho prípadného náhradného zvolania.
8. Akcionár má právo nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady, o takto
získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.
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Práva menšinových akcionárov
1. Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje
najmenej 5 % základného imania, môžu s uvedením dôvodov písomne požiadať zvolanie
mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa
uvedie dôvod a navrhovaný program valného zhromaždenia.
2. Žiadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku možno vyhovieť len vtedy, ak títo
akcionári preukážu, že sú majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na
zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstva.
Právo na dividendu a na likvidačnom zostatku
1. Akcionár má právo na podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné
zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
2. Spoločnosť môže akcionárom vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o
prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa
zákona a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšeného o nerozdelený zisk z minulých
období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené. Spoločnosť
nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné
imanie zistené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku
rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom, prípadne
ďalšími fondmi vytváranými Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť
na plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota
ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona upravujúceho
rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a rozsah, spôsob a preukázateľnosť
účtovnej závierky.
3. Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeným valným
zhromaždením.
4. Akcionár nie je povinný vrátiť Spoločnosti dividendu prijatú dobromyseľne.
Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom v rozpore s Obchodným zákonníkom, osobitným
zákonom alebo Stanovami, sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti.
5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou má akcionár právo na podiel na likvidačnom
zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí medzi akcionárov
v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote ich akcií.

•

Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť Spoločnosti a koná v
jej mene. Dňa 18.6.2013 valné zhromaždenie Spoločnosti svojim uznesením schválilo zmeny
v predstavenstve a od tohto dňa predstavenstvo Spoločnosti pracovalo v zložení: Mgr. Juraj
Široký, MBA - predseda predstavenstva, Ing. Jozef Šnegoň a Ing. Adriana Matysová členovia
predstavenstva. Dozorná rada pracovala v zložení: Ing. Eva Chudícová, Ing. Juraj Široký,
Mgr. Katarína Csudaiová. Medzi Spoločnosťou a členmi orgánov t. j. predstavenstva
a dozornej rady je uzatvorená Zmluva o výkone funkcie, ktorá konkretizuje práva
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a povinnosti, zodpovednosť za škodu, podmienky zániku funkcie a stanovuje spôsob a výšku
mesačnej odmeny člena orgánu Spoločnosti. Vyplácanie mesačnej odmeny končí dňom
ukončenia funkcie, bez ohľadu na to, akým spôsobom skončilo pôsobenie člena orgánu
v Spoločnosti.
Činnosť predstavenstva:
- rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom
alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a zabezpečuje jej prevádzkové a organizačné
záležitosti,
- zvoláva valné zhromaždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhromaždenia a dozornej rady,
- rozhoduje o použití rezervného fondu,
- zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných
dokladov Spoločnosti,
- rozhoduje o podaní žiadosti na verejnú obchodovateľnosť a zabezpečuje povolenie na
verejné obchodovanie s cennými papierm i,
- vykonáva zamestnávateľské práva,
- predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie:
1. návrhy na zmenu stanov,
2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,
3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
návrh na
rozdelenie zisku alebo úhradu strát vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia
dividend a tantiém,
4. návrh na zrušenie Spoločnosti,
5. návrh na schválenie a odvolanie audítora,
- predkladá materiály na rokovanie dozornej rady,
- informuje valné zhromaždenie o:
1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok
2. obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka,
- je povinné po každej zmene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za
ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh na založenie úplného znenia stanov do
zbierky listín.
Bratislava, dňa 30.04.2014

Mgr. Juraj Široký, MBA
predseda predstavenstva
Druhá strategická, a.s.
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VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Mgr. Juraj Široký, MBA
- predseda
Ing. Jozef Šnegoň
- člen
Ing. Adriana Matysová
- člen
V zmysle § 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov vyhlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí účtovná závierka
k 31.12.2014 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie
a hospodárskeho výsledku spoločnosti Druhá strategická, a. s..

Bratislava 30.04.2015

Predstavenstvo spoločnosti
Druhá strategická, a.s.
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Sviatku práce v obci Dojč v piatok
ľhromaždovanie účastníkov
:h, s technikou i mamičiek
130 h na námestíčku pri predajni
mtei. Na snímke záber
u v Bajči.

cu.
ov
raj
na
tci
vy
Iní

v bowlingovom areáli pri trati. Na svoje si prídu deti aj dospeli. „Pripravili sme viacero
akcií pre deti, či už ide o maľovanie na tvár, jazdu na po 
níkoch, rôzne súťaže a sladké občerstvenie,“ vymenoval
časť program u o rganizátor

Ľubomír Červeňák. Pre d o 
spelých bude lákadlom súťaž
vo varení guláša, na ktorej sa
zúčastni šesť družstiev. „Pri
pravené sú aj ochutnávky hu
bovej mačanky a tradičných
zemiakových placiek. Ukáž
ky svojich zásahov predvedie
polícia a Červený kríž,“ dodal
Červeňák.
Majáles nebude 1. mája chý
bať ani v Betliari, kde o druhej
popoludní slávnostne vrátia
a spustia zreštaurovanú sochu
Psyché do fontány. O hodinu
neskôr sa rozprúdi koncert ne
starnúcich melódií minulého
storočia.
Počas 1. mája sa začnú aj
prvé tohtoročné jazdy histo
rickej tatranskej električky Ko
méta. Premávať bude po tra
se Poprad - Starý Smokovec
- Tatranská Lomnica - Starý
Smokovec - Poprad. Dôležitou
správou nielen pre recesistov
je, že akékoľvek prvomájové
rekvizity sú vítané.
Recesisti budú mať zelenú
v záhoráckej obci Dojč, kde
sa uskutoční piaty ročník retroosláv 1. mája - Sviatku p rá
ce. Účastníci prvom ájového
sprievodu sa stretnú na n á
mestíčku, prvomájová trib ú 
na bude na priestranstve pri
kostole. Na záverečnej prvo
májovej veselici budú vítaní
návštevníci v oblečení z čias
socializmu, teda ako pionieri,
zväzáci, príslušníci Verejnej
bezpečnosti a v podobných
dobových odevoch.
e AU TORSKÍ PRÁVA VYHRADENÍ
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• Dobre zaplatím za pánske
náram. hod. LONGINES, SCHAFFHAUSEN, HEUER, OMEGA,
PATEK PHILIPPE z r. 1930 až
1980, môžu byf aj poškodené.
T: 0949 108 828.
XR150284

OZNAM
• Emitent Best Hotel Properties a. s., Hodžovo nám. 2,
811 06 Bratislava, IČO: 35
740 701, zápis: Obchodný
register Okresného súdu Bra
tislava I, odd.: Sa, vložka č.:
1650/B, oznamuje, že regu
lované informácie v podobe
Ročnej
finančnej
správy
emitenta za rok 2014 budú

k dispozícii na stránke
www.besthotelproperties.sk
najneskôr dňa 30. 4. 2015.
XR150310

• Emitent JOJ Média House,
a.s., Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, IČO: 45 920 206,
v súlade s ustanoveniami
Zákona č. 429/2002 Z. z.
o burze cenných papierov
v znení neskorších predpisov
oznamuje, že zverejňuje regu
lované informácie, ktorých
predmetom je Ročná finančná
správa k 31. 12. 2014. Uve
dená správa bude zverejnená
na intemetovej stránke emi
tenta www.jojmediahouse.sk
dňa 30. 4. 2015.
xRiscma

• Dekan Právnickej fakulty
UK v Bratislave oznamuje,
že sa dňa 18. mája 2015
(pondelok) o 13.00 h v za
sadačke Vedeckej rady Uni
verzity Komenského v Brati
slave (1. poschodie, stará
budova), Šafárikovo nám. č.
6, Bratislava, uskutoční ob
hajoba habilitačnej práce na
tému
„Vybrané
inštitúty
ochrany zákonnosti v prvo
stupňovom správnom ko
naní“ a habilitačná pred
náška JUDr. Juraja Vačoka,
PhD.,
pedagóga
Katedry
správneho a environmentál
neho práva Právnickej fakul
ty UK v Bratislave, na tému:
„Vplyv štátnej správy na fun
govanie
činnosti
verejnej
správy“.
XR150312

SŤAHOVANIE
BYTY«KANCELÁRJE*TREZORY«KLAVfRE

mm

02 / 6542 2387
0905 616 329
XP150290/41

OZNÁMENIE

Plastika, a.s, so sídlom Novozámocká 222,949 05 Nitra 5, ICO: 00152781,
spoločnosťzapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka
číslo 183/N, v súlade s § 34 a § 36 zákona č 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov
v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2014 a Predbežné
vyhlásenie riadiaceho orgánu za prvý polrok 2015 sú zverejnené ako regulované
informácie na intemetovej stránke spoločnosti www.plastika.sk
XPl50567/01

prechodné zosilnenie vetra aj
s nárazmi.
„Tieto nárazy sú veľmi citeľ
né najmä na juhozápade Slo
venska a na východoslovenskej
nížine. Vyskytujú sa stále, pre
tože stále je ešte na to priestor,
stále ešte prebieha u nás p re
stavba tlakového poľa na letnú
cirkuláciu. Teraz si to odbijeme
v piatok a sobotu, a čo sa týka
ďalších dní, vyzerá to už na po
kojnejšie májové počasie,“ do
dala meteorologička.
Pavol Faško, klimatológ Slo
venského hydrometeorologic
kého ústavu, upozorňuje, že
rýchlosti vetra sú vyššie, ako
bývali v minulostí. Domnieva
sa, že to súvisí s postupujúcim
globálnym otepľovaním. „Te
raz sme boli svedkami niekoľ
kých týždňov, ktoré boli veľmi
veterné. Mohlo by to súvisieť
s tým, že vplyvom globálneho
otepľovania majú všetky pro 
cesy, ktoré prebiehajú v atm o
sfére, väčší energetický poten

ciál, a s tým potom súvisí aj
vyššia rýchlosť vetra a jej trva
nie. Asi sa budeme v našich ze
mepisných podmienkach stre
távať s tým, že počasie bude
viac veterné, ako bývalo v mi
nulosti,“ predpokladá Pavol
Faško.
Nestále počasie, keď sa sl
nečné chvíle striedajú so za
mračenou oblohou a dažďom,
je podľa klimatológa z dlho
dobého hľadiska práve takým
počasím, aké by malo v tomto
ročnom období byť. Na budú
ci týždeň sa v porovnám s ví
kendom zase otepli, ale čaka
jú nás aj búrky. „Bude svietiť
slnko, ale bude aj dážď. Určite
sa mu potešia ľudia, ktorí nie
čo zasiali, pretože dážď prospel
plodinám, čo boli doteraz v su
chej pôde. Myslím si, že na svo
je si po daždi prídu ľudia, kto
rí radi kosia trávu. Tráva teraz
rastie doslova pred očami,“ do
dal Faško.
® AUTORSKÍ PRAVÁ VYHRADCNC

kliknite na zdravú stránku
lekaren.pravda.sk
h
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Prvá strategická, a. s, Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, IČO 35705001, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
1237/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná
finančná správa za rok 2014 je zverejnená na stránke
spoločností www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované
informácie.
XP150537/01

Druhá strategická, a. s., Trnavská cesta 27/B, 831 04
Bratislava, IČO 35705027, spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo
1239/B, v súlade s § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze
cenných papierov v platnom znení oznamuje, že Ročná
finančná správa za rok 2014 je zverejnená na stránke
spoločnosti www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované
informácie.

