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INVESTÍCIE

Firma z Británie verí 
nášmu IT startupu
Bratislava – Vŕtanie bez toho, 
aby sa akýkoľvek vrták dotkol 
materiálu. Čiže absolútne bez 
dotyku. Práve takáto jedinečná  
technológia sa na Slovensku vy-
víja už od roku 2008. Za jej vý-
vojom stojí firma GA Drilling, 
do ktorej najnovšie vstupuje 
britská investičná spoločnosť 
IPM. „Ide o prvú investíciu IPM 
v technologickom sektore v re-
gióne strednej Európy. Firmu 
GA Drilling považujeme za špič-
kovú technologickú spoločnosť 
s globálnym potenciálom,“ tvrdí 
Marián Boček, spoluzakladateľ 

a managing partner IPM. Tá in-
vestuje najmä do firiem pôsobia-
cich v oblasti IT, infraštruktúry 
a do inovatívnych technologic-
kých spoločností. Hlavnou ideou 
našich vývojárov je, že tradičné 
priemyselné techniky vŕtania, 
ktoré sa desaťročia nezmenili, sa 
dajú výrazne zlepšiť najnovšími 
inováciami. Výsledný produkt 
„bezdotykového“ vŕtania by 
mohol byť podľa aktuálnych od-
hadov hotový približne do dvoch 
rokov.  (RT)

Viac na strane 10, Do vŕtania...

ZDRAVOTNÍCTVO

Očným lekárom chýba liek, 
pacientov posielajú do Rakúska
Bratislava – Vetu „je mi ľúto, ale 
nemám lieky na váš problém“ si 
už mesiace môžu vypočuť pacienti 
z úst svojho „očiara“. Na Slovensku 
je nedostatok viacerých druhov 
liekov na choroby oka. „Máme ich 
málo, určite by sa ich zišlo viac, 
chýbajú aj generiká,“ potvrdzuje 
oftalmologička Izabela Lopúchová 
z Michaloviec. Problém si uvedo-
muje aj Štátny ústav na kontrolu 
liečiv, podľa hovorkyne Diany Ma-
daraszovej ide o dlhodobú vec.

Už tri mesiace napríklad trvá 
prerušenie dodávok protialergic-

kej a protizápalovej očnej masti 
Ophthalmo-hydrocortison, ktorú 
na Slovensko dodáva Zentiva. 

Počet pacientov, ktorí nedostup-
né liečivo potrebujú, je práve teraz 

vyšší – vrcholí sezóna alergií. Nie-
ktorí lekári preto pacientov po lie-
ky smerujú až za hranice. „Mám 
veľa takých, ktorí chodia do le-
kární v Rakúsku,“ hovorí doktor-
ka Soňa Dašková z Bratislavy. Tvr-
dí, že nedostupnosť spomínaného 
prípravku zasahuje veľmi veľa pa-
cientov, len jej ordináciu navštívia 
denne aj traja takíto ľudia. So žia-
dosťou o riešenie sa preto obrátila 
aj na ministra zdravotníctva Tomá-
ša Druckera. (ZM) 

Viac na strane 3, Slovensko...

HORECA 2017: 
Chýba nám 
dobrý brand 
aj SACR
Žilina – Neexistencia agentúry SACR 
a málo jasné slogany, ktoré by Slovensko 
vystihli ako turistickú destináciu. To sú 
dva z hlavných problémov cestovného ru-
chu u nás. V rozhovore pre HN ich po HN 
konferencii HORECA, ktorá sa skončila 
včera, pomenoval novozvolený prezident 
Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej re-
publiky Tomáš Ondrčka (na snímke vľa-
vo). „Každý chce byť lepší. Možno aj v Ra-
kúsku riešia cyklotrasy, pretože ich ne-
majú na takej úrovni, akú by chceli mať. 
Celý problém je v ponímaní Slovenska 
ako takého, aj v rámci existencie či ne-
existencie SACR. Ja som už zažil toľko 
sloganov Slovenska, že si nepamätám 
ani jeden. Chýba nám ,pyramída‘, teda 
jasne zadefinovaná množina s podcelka-
mi,“ povedal Ondrčka.

Viac na strane 7, Skryť... 

AKO RIEŠIŤ KATASTER 
NOVINKY A RADY ODBORNÍKOV

3
mesiace je na Slovensku preruše-

ná dodávka oftalmologickej mas-

ti Ophthalmo-hydrocortison. 

Bratislava – Skončia školu, zamest-
najú sa, ale o sporenie na dôchodok 
sa nezaujímajú vôbec. Minimálne 
o to súkromné. Taká je realita mla-
dých ľudí, ktorí čerstvo prichádza-
jú na slovenský trh práce. 

Štatistika je nasledovná: za po-
sledných deväť rokov vstúpilo do 

dôchodkových správcovských 
spoločností len 30 percent ľudí, 
ktorí začínajú robiť. Upozorňu-
jú na to analytici Útvaru hodno-
ty za peniaze. 

Veľa času 
Od roku 2008 je systém dobro-
voľný a ukazuje sa, že väčšina 
mladých ho ignoruje. „Vzhľadom 
na jeho výhodnosť je to extrémne 
nízke číslo. Tých ľudí by malo byť 

okolo 80 percent, možno aj viac,“ 
myslí si analytik Inštitútu spore-
nia a investovania Ján Šebo.
Riaditeľ The Benchmark Research 
& Consultancy Michal Nalevanko 
si dokonca myslí, že by do systému 
privátnych penzií mali vstúpiť všet-
ci, ktorí môžu. „Stačí si uvedomiť, 
kto si dnes v druhom pilieri môže 
začať sporiť na dôchodok. Sú to 
mladí ľudia do 35 rokov, ktorí majú 
pred sebou ešte desaťročia kariéry.“

Problémom je však nezáujem 
a nedostatočná informovanosť 
mladých. Podľa analytika  INESS 
Radovana Ďuranu totiž väčši-
na z nich ani nezačala uvažovať 
o tom, či je pre nich systém vý-
hodný alebo nie. „Pokiaľ sa člo-
vek nestretne s finančným porad-
com, tak sa k informáciám často 
nedostane,“ hovorí. Rezort prá-
ce tvrdí, že na komerčnú kampaň 
nemá vyčlenené verejné prostried-

ky. „Domnievame sa, že táto úlo-
ha má byť naďalej doménou správ-
covských spoločností. Pre dobrú 
vec sme však v prípade potreby 
pripravení na súčinnosť s asociá-
ciou DSS,“ odkázal Michal Stuška, 
hovorca ministerstva. 

Navrhujú opačný model
Riešením by podľa Ďuranu bolo 
opätovné zavedenie povinného 
vstupu. Tí, ktorým nebude vyho-

vovať, z neho budú môcť vystúpiť, 
a zároveň ľudia, ktorí o svojom dô-
chodku nepremýšľajú, v ňom budú 
automaticky. „Značná časť z tých, 
ktorí nevstúpili do druhého piliera, 
bude mať nižšiu penziu. Niekedy 
aj o 20 percent. Každý rok, o ktorý 
človek oneskorí vstup, sa pripraví 
o tri percentá z nasporenej sumy,“ 
dodáva Šebo.

Viac na strane 2, Na nečinnosť...

Matej Vanoch ©hn

matej.vanoch@mafraslovakia.sk 

Súkromné penzie ignorujú 
dve tretiny mladých ľudí
DRUHÝ PILIER l Podľa analytikov sa sporitelia pripravujú o tri percentá z nasporenej sumy za každý „zameškaný“ rok.
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Across Funding, a.s.
Spoločnosť Across Funding, a.s., IČO: 50 514 580, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6456/B, so sídlom Zochova 3, 
811 03 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Emitent“) oznamuje, že regulované 
informácie vo forme Výročnej správy Emitenta za rok 2016 sú bezplatne sprístupnené 
v písomnej forme v sídle Emitenta a na webovom sídle Emitenta ( http://www.across.sk ).

HN14716

HN14718

I N Z ERC I A

Do vŕtania s plazmou 
vstupuje nový investor 
INVESTÍCIE l Na technológii pracuje v Bratislave 90 ľudí. Hotová by mohla byť o dva roky.

Bratislava – Ekokapsula či lietajú-
ce auto. Slovensko sa v poslednom 
čase javí ako liaheň dobrých a ino-
vatívnych nápadov, ktoré dokážu 
zaujať celý svet. Z rovnakého súd-
ka je aj technológia bezkontaktné-
ho vŕtania s názvom Plasmabit, 
ktorú na našom území vyvíja 
spoločnosť GA Drillings. Práve do 
nej vstúpil nový investor – brit-
ská investičná poradenská firma 
IPM. „Ide o našu prvú investíciu v 
technologickom sektore v regióne 
strednej Európy. Spoločnosť GA 
Drilling považujeme za špičkovú 
technologickú firmu s globálnym 
potenciálom,“ uviedol dôvody in-
vestície Marián Boček, spoluza-
kladateľ a managing partner IPM.

Diera do sveta
IPM pomáha firmám financovať 
najmä technologické spoločnosti. 
GA Drilling vznikla na Slovensku 
v roku 2008. Samotná technológia 
nevychádza len z jedného nápa-
du. Idea spoločnosti sa zrodila z 
hĺbkového prieskumu, na ktorom 

sa podieľali aj univerzity. „V hľa-
dáčiku boli projekty, ktoré boli 
akýmkoľvek spôsobom vo svete 
použité alebo vôbec zvažované, 
že majú potenciál urobiť novú 
,dieru do sveta‘,“ uvádza hovor-
kyňa spoločnosti IPM Dominika 
Žiaková. 

Firma sa v súčasnosti zaoberá 
vývojom inovatívnej technológie 
vŕtania a frézovania na báze plaz-
my. Ide o to, že tradičné priemy-
selné techniky vŕtania, ktoré sa 
desaťročia dramaticky nezmeni-
li, sa dajú výrazne zlepšiť. Vývoj 
prebieha v technologickom centre 

spoločnosti v Bratislave. K dnešné-
mu dňu má už inovatívna firma 
zaregistrovaných 12 patentov. 
„Sme v štádiu vývoja a úspešné-
ho testovania slovenskej technolo-
gickej platformy Plasmabit, ktorú 
sa snažíme presadiť na svetových 
trhoch,“ konštatuje Igor Kočiš, ge-
nerálny riaditeľ a spoluzakladateľ 
GA Drilling.

Riziko pre investora
Výšku investície nechce spoloč-
nosť v tomto štádiu prezradiť. Na 
vývoji sa neustále podieľa viac ako 
90 pracovníkov. Z nich až dve tre-

tiny tvoria fyzici, elektrotechnici, 
mechatronici a strojári. Výsledný 
produkt – plazmový vrták – by 
mohol byť hotový v priebehu jed-
ného až dvoch rokov. Aj napriek 
obrovskému potenciálu môže byť 
táto investícia pre investora riziko-
vá. „Rizikom pri takejto investícii 
je, či sa patenty a nápady, ktorý-
mi spoločnosť disponuje, podarí 
pretaviť do reálnych výrobkov, o 
ktoré bude na trhu záujem,“ tvrdí 
analytik spoločnosti Capital Mar-
kets Michal Fafrák. Podľa neho je 
potrebné aj pozorne sledovať, aby 
náklady na výskum nepresiahli 
tržby, ktoré v budúcnosti spoloč-
nosť za technológiu zinkasuje. 

Ak sa jej však podarí uviesť vý-
robok do praxe, mohla by jej vý-
razne pomôcť súčasná situácia v 
ťažobnom priemysle. „Spoločnosti 
ťažiace ropu sa vzhľadom na níz-
ke ceny komodity nehrnú do veľ-
kých kapitálových výdavkov. Sna-
žia sa teda využívať najmä existu-
júce zariadenia. Firme by prospeli 
prvé lastovičky, ktoré by s touto 
technológiou začali úspešne ťažiť, 
čo by mohlo prilákať ďalších záu-
jemcov,“ tvrdí analytik J&T Banky 
Tomáš Rajtár.

Róbert Turza ©hn

robert.turza@mafraslovakia.sk

Lavazza plánuje expandovať do USA, Nemecka a Británie
Miláno – Taliansky výrobca kávy Lavazza 
hľadá ďalšie možnosti na akvizície, aby 
zvýšil svoj obrat na 2,2 miliardy eur do ro-
ku 2020. Uviedol to dnes generálny riadi-
teľ spoločnosti Antonio Baravalle. Tržby 
rodinnej firmy totiž minulý rok vzrástli o 29 
percent na 1,9 miliardy eur vďaka akvizí-

ciám francúzskej značky Carte Noire 
a dánskej Merrild. Okrem toho Lavazza 
tak zvýšila podiel zahraničných trhov na 
svojich tržbách na 60 z 53 percent v roku 
2015. Firma zároveň zredukovala svoju 
závislosť od domáceho, talianskeho trhu, 
kde spotreba kávy aj vlani klesla, už tretí 

rok za sebou. Baravalle spresnil, že La-
vazza chce zvýšiť do konca dekády tržby 
na 2,2 miliardy eur, a to cez organický rast 
predaja, ako aj s pomocou akvizícií. Čo sa 
týka trhov, firma má záujem o USA, Kana-
du, Nemecko a Britániu. Za najatraktívnej-
šie z hľadiska akvizícií považuje rýchlo 

rastúce bio a fair trade značky. Talianska 
rodinná firma dokáže dať dohromady vyše 
1,5 miliardy eur na akvizície vrátane hoto-
vosti, ktorú má k dispozícii. Nepotrebuje 
preto emitovať nové akcie, aby mala pe-
niaze na kúpu konkurencie. (TASR)

 SNÍMKA: LAVAZZA

MALOOBCHOD

Zľavomat je na predaj, hlásia z Česka 
Bratislava – Patrí medzi kľúčových 
hráčov na našom trhu zľavových 
portálov. Dokonca patrí medzi naj-
väčších stredoeurópskych hráčov 
spomedzi nákupných portálov. Ta-
káto je bilancia Zľavomatu po šies-
tich rokoch fungovania. Jeho mat-
ka – český Slevomat – je na predaj. 
O možnom predaji ako prvý infor-
moval portál e15.cz. Majiteľ Slevo-
matu, spoločnosť Miton, informácie 
zatiaľ nekomentuje. „Akékoľvek 
informácie o prípadných transak-
ciách komentujeme až v čase, keď 
sú potvrdené,“ povedal pre HN Pa-
vel Vopařil, zástupca firmy Miton.   

Miliónová  cena
Ako však potvrdil šéf Zľavomatu 
na Slovensku Aleš Mlátilík, záujem 

medzi investormi je momentálne 
veľmi silný. Konkrétne detaily však 
komentovať nechcel. Na našom a 
českom trhu pritom firma dosiahla 
obrat takmer dve miliardy korún, 
teda zhruba 75 miliónov eur. Aká 
by pri takýchto výsledkoch mohla 
byť predajná cena za firmu? Vopařil 
pre HN povedal, že o hodnote fir-
my možno iba špekulovať, keďže 
nie je verejne obchodovateľná. „Ale 
akcionári si ju cenia na viac ako 60 
miliónov eur,“ dodal. 

Len pred časom pritom Slevo-
mat oznámil zmenu stratégie. Kla-
sický tovar by mal postupne nahra-
diť drahší a luxusnejší sortiment. 
Ako však potvrdil Marian Tar, ho-
vorca Slovenskej asociácie portálov 
kolektívneho nakupovania, na jed-

nej strane je určite správne skvalit-
ňovať služby a tovary. Ale vždy je 
veľký záujem aj o tovary nižších ce-
nových kategórií. 

Na Slovensku je stále veľká časť 
obyvateľstva, ktorá si nemôže ku-
povať len luxus. V prípade preda-
ja budú podľa asociácie navyše po-
trebné radikálne zmeny vo fungo-
vaní portálu. „Ak sa nájde kupec, je 

už len na ňom, aké zmeny urobí vo 
fungovaní, určite však budú potreb-
né, pretože predpokladáme, že ak 
by bol stopercentne úspešný dote-
rajší spôsob fungovania, tak by ne-
bol dôvod na predaj,“ povedal Tar. 

Kritika konkurencie
„Zľavomat svojou obchodnou po-
litikou dlhodobo kazí trh, jeho 
fungovanie na Slovensku bolo 
viac-menej vždy závislé od mat-
ky v Česku a samostatne by do 
dnešného dňa neprežil,“ reagoval 
na informáciu o predaji Jozef Vi-
karský, konateľom spoločnosti Za-
menej.sk. Podľa neho s ostatnými 
hráčmi na trhu nespolupracoval 
a vydal sa svojou vlastnou cestou. 
 Olívia Lacenová

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1257,40 TR OZ
Striebro  17,00 TR OZ
Platina 939,00 TR OZ
Paladium 804,00 TR OZ

Antimón 99,65 % 8600/9000 USD/mT

Arzén 99,00 % 0,85/1 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 4,3/4,7 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 0,8/0,88 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 0,78/0,86 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 1,15/1,3 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 26/27 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % 13,55/14 USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 25/25,5 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 140/160 USD/Kg

Germánium kov 1000/1100 USD/Kg

Germánium - dioxid  700/800 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 180/210 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 2150/2250 USD/mT

Ferromangán 750/800 USD/mT

Mangán elect. 2000/2100 USD/mT

Ortuť  – USD/flsk

Molyb Fe65 West 21/22 USD/Kg 

Molyb Fe60 China  – USD/Kg

Ruthénium 61/65 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 18/20 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 1300/1350 USD/mT

Silicon Metal Lumps 1700/1800 USD/mT

Tantal 60/65 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 7,5/8 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 4/4,3 USD/Kg

Tungsten Ferro 25,5/26,5 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 27,8/28,5 USD/Kg

Vanadium Pentox 5,9/6,1 USD/lbs

Wolframite      – USD/MTU

Meď GRADE "A" 5575 5573 5575 USD/mT
Olovo 99,97 % 2102 2101 2102 USD/mT
Hliník 99,70 % 1928 1927 1928 USD/mT
Hliník - zliatina 1660 1650 1660 USD/mT
Nikel 99,80 % 9165 9160 9165 USD/mT
Cín 99,85 % 20055 20050 20055 USD/mT
Zinok 99,995 % 2561 2560,5 2561 USD/mT

Kovy

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 17,604

Bulharsko 1 BGN 13,514

EMÚ 1 EUR 26,435

Chorvátsko 1 HRK 3,558

Japonsko 100 JPY 21,176

Kanada 1 CAD 17,464

Maďarsko 100 HUF 8,544

Poľsko 1 PLN 6,316

Rumunsko 1 RON 5,800

Rusko 100 RUB 41,940

Švajčiarsko 1 CHF 24,199

USA 1 USD 23,778

Veľká Británia 1 GBP 30,834

Kurzový lístok ČNB
č. 94 (vybrané meny) 17. 5. 2017

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

EPX Phel Base D  32,74 0,68 301,54 1,1

EEX Phel Peak D  35,14 3,20 543,72 0,07

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 94  17. 5. 2017

USA USD 1,1059 

Japonsko JPY 125,67 

Bulharsko BGN 1,9558 

Česká republika CZK 26,420 

Dánsko DKK 7,4394 

V. Británia GBP 0,85868 

Maďarsko HUF 309,54 

Poľsko PLN 4,1984 

Rumunsko RON 4,5478 

Švédsko SEK 9,7215 

Švajčiarsko CHF 1,0958 

Nórsko NOK 9,3918 

Chorvátsko HRK 7,4303 

Rusko RUB 62,3000 

Turecko TRY 3,9330 

Austrália AUD 1,4920 

Brazília BRL 3,4316 

Kanada CAD 1,5058 

Čína CNY 7,6185 

Hongkong HKD 8,6143 

Indonézia IDR 14 709,02 

Izrael ILS 3,9874 

India INR 70,8505 

Južná Kórea KRW 1 234,76 

Mexiko MXN 20,6886 

Malajzia MYR 4,7791 

Nový Zéland NZD 1,6090 

Filipíny PHP 54,898 

Singapur SGD 1,5457 

Thajsko THB 38,187 

JAR ZAR 14,5287 

 Meď: 5 142,0   /t 
 Hliník:  1 859,2   /t 

Lehota platnosti: od 15.  5.  2017 do 19.  5.  2017

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

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

 -0,47 -0,36 -0,45 -0,36 -0,41 -0,32 -0,34 -0,25 -0,27 -0,18 -0,22 -0,12

 0,92 1,02 0,97 1,09 1,25 1,45 1,20 1,41 1,38 1,50 1,71 1,86

 0,15 0,29 0,20 0,34 0,30 0,44 0,42 0,55 0,47 0,67 0,59 0,73

 -0,70 -0,52 -0,58 -0,38 -0,58 -0,38 -0,51 -0,31 -0,45 -0,25 -0,37 -0,17

 -0,92 -0,68 -0,89 -0,70 -0,85 -0,55 -0,82 -0,62 -0,73 -0,43 -0,75 -0,55

 -0,25 0,10 -0,18 0,07 -0,22 0,03 -0,20 0,05 -0,16 0,09 -0,13 0,12

Eurodepozity   17. 5. 2017 Hodnoty k 17:45 CET

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

 0,25513 0,2785 0,31244 0,45306 – 0,65956
 -0,371 -0,341 -0,331 -0,250 -0,179 -0,128
 0,9283 1,0783 1,1812 1,4204 – 1,7454
 -0,01229 -0,00636 -0,00864 0,02543 – 0,13414

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  17. 5. 2017

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

0,6675 0,7438 0,5731 6,5053 4,9654 0,7286 82,8150 1,0098 1

0,6610 0,7366 0,5676 6,4422 4,9173 0,7215 82,0100 1 0,9904

0,8060 0,8981 0,6921 7,8554 5,9959 0,8798 100 1,2194 1,2075

0,9162 1,0209 0,7867 8,9292 6,8155 1 113,6850 1,3861 1,3726

0,1344 0,1498 0,1154 1,3101 1 14,6725 16,6782 0,2034 0,2014

0,1026 0,1143 0,0881 1 0,7633 0,1120 12,7302 0,1553 0,1537

1,1646 1,2978 1 11,3500 8,6633 1,2712 144,5050 1,7618 1,7451

0,8975 1 0,7706 8,7466 6,6761 0,9796 111,3650 1,3577 1,3445

1 1,1143 0,8586 9,7460 7,4396 1,0916 124,0950 1,5129 1,4985

Krížové kurzy vybratých svetových mien  17. 5. 2017

 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 08.04.2022 101,760 -0,356 0,25 15.02.2027 98,740 0,382
 0 25.05.2022 100,475 -0,094 1 25.05.2027 101,530 0,8401
 3 15.11.2021 114,497 -0,208 0,5 15.11.2027 98,347 0,664
 4,25 28.09.2022 123,683 -0,146 0,8 22.06.2027 100,105 0,7891
 2,25 15.07.2022 112,931 -0,239 0,75 15.07.2027 101,510 0,596
 0 08.04.2022 101,76 -0,356 0,25 15.02.2027 98,74 0,382
 0,5 22.07.2022 100,025 0,495 4,25 07.12.2027 131,636 1,072
 0,4 30.04.2022 100,296 0,339 1,5 30.04.2027 99,34 1,572
 1,2 01.04.2022 101,62 0,861 2,2 01.06.2027 100,441 2,162
 4,7 12.09.2022 124,9 0,012 0,25 10.02.2027 94,56 0,835
 3,5 15.04.2021 115,185 -0,353 0,5 15.04.2026 100,374 0,457

Vládne dlhopisy 17. 5. 2017

60
miliónov eur je suma, na ktorú 

ocenili majitelia Slevomatu celú 

firmu.

Ako funguje Plasmabit
Technológia Plasmabit je schop-
ná dosiahnuť hlboké podzem-
né zdroje na základe robustného 
plazmového generátora. Na roz-
diel od konvenčného vŕtania je 
táto technológia bezkontaktná, 
vhodná pre extrémne teplotné, 
fyzikálne a tlakové podmienky. 
Nie je to metóda založená na fy-
zickom kontakte medzi horninou 
a vrtnou platformou, ale využíva 

elektrický plazmový oblúk. Tech-
nológia elektrickej plazmy je po-
dobná zváraniu, ale teplota, kto-
rú by dosahovala špička vrtáka, je 
vyššia ako na povrchu Slnka. Keď 
sa takéto prostredie priblíži k aké-
mukoľvek materiálu vrátane ska-
ly, cementu, železa a ocele, ma-
teriály začnú veľmi rýchlo degra-
dovať, rozpadať sa, taviť alebo sa 
priamo odparovať.


