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Príloha

Vyjadrenie k ďalším ustanoveniam zákona o burze cenných papierov a zákona 
o účtovníctve

§ 34 ods.2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. a) zákona o účtovníctve
- P rvá strategická, a.s. nem á zam estnancov, riadenie jej činnosti zabezpečujú členovia 
štatutárneho orgánu. Spoločnosť svojou  činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. b) zákona o účtovníctve
- po skončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného význam u

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. c) zákona o účtovníctve
- pre budúce obdobie je  predpoklad, že Spoločnosť vo svojej činnosti bude aj naďalej 
vychádzať z predm etu podnikania a  okrem  zabezpečovania bežnej činnosti a  p lnenia  úloh, 
ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, svoje aktivity zam eria hlavne na pôsobenie 
v  spoločnosti C H EM O LA K  a.s. Sm olenice s cieľom  zlepšovania celkovej činnosti, 
vykazovania priaznivých hospodárskych výsledkov, ako aj riešenia nepriaznivého pôsobenia 
negatívnych dopadov externého prostredia

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. d) zákona o účtovníctve
- náklady na činnosť v  oblasti výskum u a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, 
nakoľko Spoločnosť nevykonáva činnosť výskum u a vývoja

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. e) zákona o účtovníctve
- obm edzenie hlasovacích práv sa vzťahuje na vlastné akcie spoločnosti
- z  em isie cenných papierov ISIN: S K 1120005329 bol k  31.12.2015 podiel v lastných akcií 
6,823 %.
- N adobudnutie vlastných akcií
V súlade s postupm i, vyplývajúcim i z právnych predpisov, riadne valné zhrom aždenia 
Spoločnosti, konané 11.8.2005 a 22.8 .2006 schválili nákup vlastných akcií od drobných 
akcionárov, ktorí ich  nadobudli v  rám ci prvej vlny kupónovej privatizácie. K 31.12.2015 má 
Spoločnosť v držbe 45 132 kusov vlastných akcií.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. f) zákona o účtovníctve
- vyrovnanie straty za rok 2015 bude predm etom  rokovania riadneho valného zhrom aždenia 
Spoločnosti, ktoré sa  bude konať 14.06.2016

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. g) zákona o účtovníctve
- pravidlá upravujúce vym enovanie a odvolanie členov štatutárneho orgánu spoločnosti 
a  zm enu stanov sú konkretizované v  S tanovách spoločnosti článku XIV. Rozhodovanie 
valného zhrom aždenia
- o vym enovaní a  odvolaní členov štatutárneho orgánu rozhoduje valné zhrom aždenie 
väčšinou hlasov prítom ných akcionárov /ods. 3. čl. XIV/
- na  rozhodnutie o zm ene stanov je  potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov prítom ných 
akcionárov a m usí sa o tom  vyhotoviť notárska zápisnica /ods. 4. čl. X IV /

§ 34 ods. 2 písm, a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.l písm. h) zákona o účtovníctve
- Spoločnosť nem á organizačnú zložku v  zahraničí.
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§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze y spojení s § 20 ods.5 písm. a), b) zákona 
o účtovníctve
- Spoločnosť pri svojej činnosti nepoužíva zabezpečovacie deriváty a nie je  vystavená 
cenovým , úverovým  alebo iným  rizikám  súvisiacich  s tokom  peňazí, ktoré by  m ali negatívny 
vplyv n a  hospodárenie Spoločnosti

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. a), b), c) zákona 
o účtovníctve
- Súčasťou ročnej správy je  V yhlásenie o dodržiavaní zásad K ódexu správy a riadenia 
spoločností na S lovensku a je  zverejnené na w ebovom  sídle w w w .prvastrategicka.sk . 
V yhlásenie o dodržiavaní zásad K ódexu správy a riadenia spoločností na S lovensku bude 
tvoriť súčasť Výročnej správy za rok 2015, k to rá  bude predkladaná na rokovanie riadneho 
valného zhrom aždenia Spoločnosti s konaním  v  jú n i 2016. Predm etné vyhlásenie a  konkrétne 
vyjadrenia Spoločnosti k  jednotlivým  oblastiam  neobsahuje žiadne odchýlky od kódexu 
o riadení Spoločnosti.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. d) zákona o účtovníctve
- R iadenie Spoločnosti zabezpečujú č lenovia  štatutárneho orgánu. N a svojich zasadnutiach 
prijím ajú uznesenia, ktorým i sú jedno tlivým  členom  predstavenstva uložené presne 
špecifikované povinnosti s term ínom  ich splnenia, priebežnej kontroly  a nadväzného 
vyhodnotenia na ď alšom  zasadnutí predstavenstva. Podrobne je  táto oblasť špecifikovaná 
v  K ódexe -  V. Princíp: Zodpovednosť spoločnosti pod bodm i A-C.

- V nútornú kontrolu zabezpečujú členovia predstavenstva, dozornej rady a audítor. A udit je  
zabezpečený nezávislým  audítorom , ktorého schvaľuje riadne valné zhrom aždenie.

V nadväznosti n a  ustanovenie N ariadenia kom isie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzam e, že v 
roku 2015 pracovala dozorná rad a  v nasledovnom  zložení:

Ing. T ibor Izák, predseda dozornej rady 
Ing. V iera L ieskovská, členka dozornej rady 
M ilada K lim ová, č lenka dozornej rady 

Členovia dozornej rady (s výnim kou predsedu) vykonávajú činnosti výboru pre audit a 
zam eriavajú sa na kom plexnú kontrolnú činnosti v Spoločnosti. O výsledkoch kontroly 
predkladajú správu dozornej rade a nadväzne riadnem u valném u zhrom aždeniu. Uvedené je  
konkretizované v K ódexe -  IV. Princíp: Zverejňovanie inform ácií a transparentnosť časť 
A  bod 10, časť C, D a tiež  V. Princíp: Z odpovednosť orgánov Spoločnosti, časť E 
O bjektívnosť a nezávislosť orgánov bod c).

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v  spojení s § 20 ods.6 písm. e) zákona o účtovníctve 
Valné zhromaždenie jeho činnosť a právomoci, práva akcionárov
- V alné zhrom aždenie je  najvyšším  orgánom  Spoločnosti. Č innosť a  právom oci valného 
zhrom aždenia upravujú právne predpisy a stanový Spoločnosti.

1. Do pôsobnosti valného zhrom aždenia patrí:
- zm ena stanov Spoločnosti,
- rozhodnutie o zvýšení a znížení základného im ania, o poverení predstavenstva zvýšiť 
základné im anie a  vydanie prioritných dlhopisov alebo vym eniteľných dlhopisov,
- rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a o zm ene právnej form y,
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-  voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti s výnim kou členov 
dozornej rady volených zam estnancam i,
- schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a m im oriadnej individuálnej účtovnej 
závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém  a 
dividend,
- rozhodnutie o skončení obchodovania s akciam i Spoločnosti na regulovanom  trhu a 
rozhodnutie o tom , že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou Spoločnosťou,
- schválenie a  odvolanie audítora,
- schválenie rokovacieho poriadku valného zhrom aždenia,
- rozhodovanie o schválení zm luvy o prevode podniku alebo zm luvy o prevode časti podniku,
- rozhodnutia o ď alších otázkach, ktoré O bchodný zákonník , osobitný zákon alebo stanový 
zahŕňajú do pôsobnosti valného zhrom aždenia.

2. R iadne valné zhrom aždenie zvoláva predstavenstvo najm enej raz za rok, a  to v lehote troch 
m esiacov od zostavenia riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. A k to 
vyžadujú  záujm y Spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym  predpisom , m ožno zvolať 
m im oriadne valné zhrom aždenie.

M im oriadne valné zhrom aždenie zvolá predstavenstvo najm ä vtedy, ak:
- sa n a  tom  uznesie predchádzajúce valné zhrom aždenie,
- o to požiadajú m enšinoví akcionári podľa čl. VII ods. 1 stanov,
- zistí, že strata  Spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného im ania, alebo to 
m ožno predpokladať a predloží valném u zhrom aždeniu návrhy opatrení,
- Spoločnosť je  prvotne platobne neschopná viac ako tri m esiace.

A k to vyžadujú  záujm y Spoločnosti, m ôže valné zhrom aždenie zvolať aj dozorná rada.

V roku 2015 sa konalo riadne valné zhrom aždenie dňa 16.06.2015 s týmto program om :
1. O tvorenie, voľba orgánov RV Z
2. Schválenie rokovacieho poriadku RV Z
3. V ýročná správa o činnosti za rok 2014, riadna individuálna účtovná závierka

k  31.12.2014, správa audítora k  riadnej účtovnej závierke k  31.12.2014, návrh na 
úhradu straty  za rok  2014

4. Správa dozornej rady  o kontrolnej činnosti za rok 2014, stanovisko dozornej rady
k riadnej individuálnej účtovnej závierke k  31.12.2014 a  návrhu n a  úhradu straty za 
rok 2014

5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a  návrhu n a  úhradu 
straty za rok 2014

6. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za  rok 2015
7. Záver

U vedené body program u boli prerokované a odsúhlasené riadnym  valným  zhrom aždením . 
Jednotlivé dokum enty a závery rokovania uvedené v Zápisnici z  rokovania riadneho valného 
zhrom aždenia, konaného dňa 16.06.2015, podpísanej zvoleným i funkcionárm i riadneho 
valného zhrom aždenia, sú zverejnené n a  w ebovom  sídle w w w .prvastrategicka.sk.

Práva akcionárov
Práva a povinnosti akcionára ustanovujú  právne predpisy a stanový Spoločnosti. A kcionárom  
Spoločnosti m ôže byť právnická alebo fyzická osoba.
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Akcionár nesm ie vykonávať práva akcionára na u jm u práv a oprávnených záujm ov ostatných 
akcionárov. Spoločnosť m usí zaobchádzať so všetkým i akcionárm i rovnako.

Právo účasti na  valnom  zhrom aždení a  právo na inform ácie:
1. Právo zúčastňovať sa na riadení Spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním  na 
valnom  zhrom aždení. A kcionár m á ďalej právo požadovať na valnom  zhrom aždení 
vysvetlenia, podávať návrhy k  prerokúvaném u program u a byť volený do orgánov 
Spoločnosti.
2. N a uplatnenie p ráva  účasti na valnom  zhrom aždení, práva hlasovať n a  ňom, 
požadovať od neho vysvetlen ia  a  uplatňovať návrhy je  rozhodujúcim  tretí deň predchádzajúci 
dňu konania valného zhrom aždenia. Spoločnosť je  povinná na obdobie, ktoré sa začína 
rozhodujúcim  dňom  a končí sa  dňom  konania valného zhrom aždenia, dať Centrálnem u 
depozitám  cenných papierov SR, a.s. príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať s 
cenným i papierm i na všetky zaknihované akcie, ktoré vydala, podľa  osobitného zákona 
upravujúceho akcie a  investičné služby. U stanovenie predchádzajúcej vety neplatí vo vzťahu 
k akciám , ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom  trhu.
3. Predstavenstvo je  povinné každém u akcionárovi poskytnúť na  požiadanie na valnom  
zhrom aždení úplné a pravdivé inform ácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predm etom  rokovania 
valného zhrom aždenia. A k predstavenstvo nie je  schopné poskytnúť akcionárovi n a  valnom  
zhrom aždení úplnú inform áciu alebo ak o to akcionár na valnom  zhrom aždení požiada, je  
predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písom ne najneskôr do 15 dní od konania 
valného zhrom aždenia. P ísom nú inform áciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním  
uvedenú, inak ju  poskytne v  m ieste síd la  spoločnosti. Predstavenstvo m ôže akcionára vo 
svojej písom nej inform ácii alebo v  odpovedi priam o na  rokovaní valného zhrom aždenia 
odkázať na intem etovú stránku spoločnosti, ak ju  m á zriadenú, a  to za podm ienky, že táto 
obsahuje odpoveď na jeho  žiadosť vo form e otázka -  odpoveď. A k in tem etová stránka 
Spoločnosti neobsahuje požadovanú inform áciu  alebo obsahuje neúplnú inform áciu, rozhodne 
súd na základe návrhu akcionára, o povinnosti Spoločnosti požadovanú inform áciu 
poskytnúť.
4. Poskytnutie inform ácie sa  m ôže odm ietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím  porušil zákon 
alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu inform ácie vyplýva, že jej poskytnutie by m ohlo 
spôsobiť Spoločnosti alebo ňou  ovládanej Spoločnosti ujm u; nem ožno odm ietnuť poskytnúť 
inform ácie, týkajúce sa  hospodárenia a m ajetkových pom erov Spoločnosti. O odm ietnutí 
poskytnutia inform ácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhrom aždenia. A k 
predstavenstvo odm ietne poskytnúť inform áciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti 
predstavenstva poskytnúť požadovanú inform áciu  počas rokovania valného zhrom aždenia 
dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady m ôže predseda 
valného zhrom aždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhrom aždenia. 
A k dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím  inform ácie, rozhodne súd na základe 
návrhu akcionára o tom , či j e  Spoločnosť povinná požadovanú inform áciu  poskytnúť.
5. A k akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutie inform ácie alebo 
dozorná rada rozhodne o tom , že nesúhlasí s poskytnutím  inform ácie, nem ožno z dôvodu 
neposkytnutia tejto inform ácie vyhlásiť uznesenie valného zhrom aždenia za neplatné v 
súvislosti s predm etom , ktorého sa požadovaná inform ácia týkala.
6. Právo akcionára podľa ods. 3 poslednej vety a podľa ods. 4 poslednej vety tohto 
článku zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného m esiaca od konania valného 
zhrom aždenia, na  ktorom  požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu 
Spoločnosti o poskytnutie inform ácie.
7. A kcionár m ôže vykonávať svoje práva na valnom  zhrom aždení prostredníctvom  
splnom ocnenca. V tom  prípade originál plnom ocenstva s náležitosťam i podľa ods. 8 článku
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VI. stanov m usí byť odovzdaný zapisovateľovi do ukončenia prezentácie. P lnom ocenstvo 
platí len  na jedno  valné zhrom aždenie vrátane jeho  prípadného náhradného zvolania.
8. A kcionár m á právo nazerať do zápisníc z  rokovania dozornej rady, o takto získaných 
inform áciách je  povinný zachovávať m lčanlivosť.

Práva m enšinových akcionárov
1. A kcionár alebo akcionári, k torí m ajú  akcie, ktorých m enovitá  hodnota dosahuje 
najm enej 5 %  základného imania, m ôžu s uvedením  dôvodov písom ne požiadať zvolanie 
m im oriadneho valného zhrom aždenia na prerokovanie navrhovaných záležitostí. V žiadosti sa 
uvedie dôvod a navrhovaný program  valného zhrom aždenia.
2. Ž iadosti akcionárov podľa ods. 1 tohto článku m ožno vyhovieť len vtedy, ak títo 
akcionári preukážu, že sú m ajiteľm i akcií najm enej tri m esiace pred  uplynutím  lehoty na 
zvolanie m im oriadneho valného zhrom aždenia predstavenstvom .

Právo na dividendu a na likvidačnom  zostatku
1. A kcionár m á  právo n a  podiel na zisku Spoločnosti (dividendu), ktorý valné 
zhrom aždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie.
2. Spoločnosť m ôže akcionárom  vyplácať dividendu len z čistého zisku, zníženého o 
prídely do rezervného fondu, prípadne ď alších  fondov, ktoré Spoločnosť vytvára podľa 
zákona a o neuhradenú stratu z  m inulých období a  zvýšeného o nerozdelený zisk  z m inulých 
období a  fondy vytvorené zo zisku, k torých použitie  nie je  zákonom  ustanovené. Spoločnosť 
nem ôže rozdeliť m edzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje Spoločnosti, ak vlastné 
im anie z istené podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je  alebo by bolo v dôsledku 
rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného im ania spolu s rezervným  fondom , prípadne 
ďalším i fondm i vytváraným i Spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesm ú použiť 
na plnenie akcionárom , znížená o hodnotu  nesplateného základného im ania, 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. D iv idenda je  splatná najneskôr do 60 dní od rozhodujúceho dňa určeným  valným  
zhrom aždením .
4. A kcionár nie je  povinný vrátiť Spoločnosti div idendu prijatú  dobrom yseľne. 
Akékoľvek plnenie poskytnuté akcionárom  v rozpore s O bchodným  zákonníkom , osobitným  
zákonom  alebo Stanovami, sú akcionári povinní vrátiť Spoločnosti.
5. Pri zrušení Spoločnosti s likvidáciou m á akcionár právo n a  podiel n a  likvidačnom  
zostatku. Po uspokojení všetkých veriteľov sa likvidačný zostatok rozdelí m edzi akcionárov 
v pom ere zodpovedajúcom  m enovitej hodnote ich  akcií.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.6 písm. f) zákona o účtovníctve 
Informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Predstavenstvo je  štatutárnym  orgánom  Spoločnosti, k torý riadi jej činnosť a  koná v  jej mene.
V hodnotenom  období pracovalo predstavenstvo v nasledovnom  zložení:
JUDr. V ladim ír Balaník - vykonával funkciu predsedu  predstavenstva,
Ing. E va M ichalidesová - funkciu člena predstavenstva
Ing. Ľubom íra Jam brichová - funkciu člena predstavenstva.
Predstavenstvo nem á vytvorené žiadne ď alšie výbory.
V nadväznosti n a  ustanovenie N ariadenia kom isie č. 809/2004 Príloha č. 1 uvádzam e, že v 
spoločnosti nepôsobia žiadne iné riadiace orgány ani vrcholové vedenie.
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Č innosť predstavenstva:
Predstavenstvo
- rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú O bchodným  zákonníkom  
alebo Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhrom aždenia alebo dozornej rady.
- vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti a  zabezpečuje jej prevádzkové a  organizačné 
záležitosti,
- zvoláva valné zhrom aždenie,
- vykonáva uznesenia valného zhrom aždenia 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 cenným i papierm i,
- vykonáva zam estnávateľské práva,
- p redkladá valném u zhrom aždeniu  na schválenie:
1. návrhy na  zm enu stanov,
2. návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného im ania a vydanie dlhopisov,
3. riadnu individuálnu účtovnú závierku a m im oriadnu individuálnu účtovnú závierku, 
návrh n a  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,
- p redkladá m ateriály na rokovanie dozornej rady,
- inform uje valné zhrom aždenie o:
1. výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave m ajetku Spoločnosti za predchádzajúci rok
2. obchodnom  pláne a finančnom  rozpočte bežného roka,
- j e  povinné po každej zm ene stanov bez zbytočného odkladu vypracovať ich úplné znenie, za 
ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá a podať návrh n a  založenie úplného znenia stanov do 
zbierky listín.

§ 34 ods. 2 písm. a) zákona o burze v spojení s § 20 ods.7 písm. a), b), c) zákona 
o účtovníctve
Štruktúra základného imania
1. Základné im anie Spoločnosti je  21 956 835,180 EU R  rozdelené na 661 470 kusov akcií na 

doručiteľa v m enovitej hodnote jednej akcie 33,194 EUR.
2. A kcia je  cenným  papierom , s ktorým  sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať 

sa podľa zákona a stanov Spoločnosti na  jej riadení, zisku a  na likvidačnom  zostatku po 
zrušení Spoločnosti s likvidáciou.

3. A kcie Spoločnosti sú km eňovým i akciam i, s ktorým i je  pre každú akciu spojené rovnaké 
právo. Akcie s osobitným i právam i kontroly neboli vydané.

4. A kcie prijaté na obchodovanie na regulovanom  trhu  v  Slovenskej republike tvoria  100 % -  

ný podiel na základnom  im aní.
5. O vydaní akcií a  spätnom  odkúpení rozhoduje valné zhrom aždenie. Štatutárny orgán 

Spoločnosti nem á tieto  právom oci.
6. A kcie sú prevoditeľné bez obm edzenia v súlade s právnym i predpism i a práva s nimi 

spojené prechádzajú n a  nadobúdateľa dňom  registrácie ich prevodu v  CD CP SR.
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Prvá strategická, a.s. Ročná finančná správa k 31.12.2015

7. K valifikovanú účasť na základnom  im aní Spoločnosti majú:

Obchodné m eno______________________Sídlo______________________Počet akcií_______ % z emisie
Druhá strategická, a.s. právnická osoba tuzemec 111714 16,89
Fond národného majetku SR právnická osoba tuzem ec 72 559 10,97
BEACON HOLDINGS CO.LIM ITED právnická osoba cudzinec 128 452 19,42 
M USGRAVE LIM ITED právnická osoba cudzinec 134 099 20,27

Bratislava 25.04.2016

,■7

/ / l  t - t  *

JUDr. V ladim ír B alaník v. r. 
predseda predstavenstva 

Prvá strategická, a.s.
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Prvá strategická, a.s. Ročná finančná správa k  31.12.2015

VYHLÁSENIE PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo spoločnosti v zložení:
JU D r. V ladim ír Balaník - predseda 
Ing. Eva M ichalidesová - člen 
Ing. Ľ ubom íra Jam brichová - člen

V zm ysle § 34 ods. 2 písm . c) zákona o burze cenných papierov č. 429/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov vyhlasujem e, že podľa našich najlepších  znalostí individuálna účtovná 
závierka k  31.12.2015 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie 
a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a. s..

B ratislava 25.04.2016
S i

Predstavenstvo spoločnosti 
Prvá strategická, a.s.



Pravda Piatok
29. apríla 2016

mať progresívne technológie. 
Kritické nerasty nájdeme vša
de - vo fotoaparátoch, table- 
toch či v autách. Slovensko sa 
dnes orientuje na IT priemysel 
a tiež automotive, kde sú tie
to nerasty potrebné. V rámci 
takzvanej obehovej ekonomi
ky by sme tiež chceli zaručiť, 
aby sa tieto nerasty dali vyu
žívať donekonečna. Čiže ak 
dôjde k tomu, že fotoaparáty 
sú  zastarané, celé sa nevyho
dia, pretože sa v nich nachá
dzajú prvky, ktoré sa dajú zre- 
cyklovať. Či spracujem rudu 
z ložísk, alebo odpad z dikta
fónu, je  to  v podstate jedno. 
Slovensko ani EÚ nemôžu zá
visieť od dovozu.

využívať, 
irí máme 
:emný 
využiť aj 
ka. Aby 
a Sloven- 
mé sa viac 
•u poli- 
tribúciu 
m e síce 
mu záme- 
ý  rozmer, 
ožisko sta- 
jnkrétne 
ide zrej- 
ovaní bra- 
í. Toto lo- 
/še 10 
o štát ne- 
enok dá
CO na vyu- ® A U T O R S K É  p r á v *  v y h r a d e n é

“ N e Michal Cehlár
(to to
ť závislosť je dekanom Fakulty

baníctva, ekológie, riadenia
cých uh- a geotechnológií (FBERG)
é, no fi- na Technickej univerzite
ienie. Len v Košiciach. Jedna z najstarších
cošického fakúlt technického zamerania
Dotrebova- vo svete je pokračovateľom
lého Slo- Banskej akadémie v  Banskej
hlorastú- Štiavnici z roku 1762. FBERG sa
ré by sme ako jediná vedecko-výskumná
cu vyrúbať inštitúcia na Slovensku
je  mož- komplexne zaoberá oblasťou
e určitý surovín a surovinovou
Tadičné politikou.

výrok uznesenia Najvyssieno 
súdu Slovenskej republiky sp. 
zn. 4  Ndt 10 /2016  zo 6. apríla 
2016: Najvyšší súd Sloven
skej republiky v trestnej veci 
obvinenej Kariny H. pre trestný 
čin podvodu podľa § 221 ods. 
1, ods. 3 písm. a), písm. c) 
Trestného zákona s  poukazom 
na § 138 písm. b), písm. j) 
Trestného zákona, prejednal 
na neverejnom zasadnutí 6. 
apríla 2016 návrh generálne
ho prokurátora Slovenskej re
publiky na rozhodnutie o nepri
pustení účasti poškodených v 
trestnom konaní a takto rozho
dol: Podľa § 47 ods. 3 zák. č. 
301/2005  Z. z. v znení zmien 
a doplnkov (Tr. por.) účinného 
od 1. januára 2006 v trestnej 
veci proti obvinenej Karine H., 
vedenej na Odbore kriminálnej 
polície Okresného riaditeľstva 
PZ v Nitre pod ČVS: ORP-67/ 
3-VYS-NR-2014 nepripúšťa 
účasť poškodených. Pouče
nie: Proti tomuto uzneseniu 
nie je prípustná sťažnosť. 
Celý text uznesenia Najvyššie
ho súdu Slovenskej republiky 
sp. zn. 4  Ndt 10 /2016  zo 6. 
apríla 2016  je prístupný na 
internetovej adrese Generál
nej prokuratúry Slovenskej re
publiky (www.genpro.gov.sk).

ho manažéra em isie j & i 
BANKA, a.s. na jeho webovom 
sídle www.jt-banka.sk a v tla
čenej podobe na adrese jeho 
pobočky zahraničnej banky v

20 1 5  je bezplatne prístupná 
v elektronickej forme na in
ternetovej stránke spoloč
nosti: www.ppas.sk.

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. 4 29 / 
2002 Z. z. o burze cenných papierov v platnom znení 
oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2015 je 
zverejnená na stránke spoločnosti www.prvastrategicka.sk. 
Ide o regulované informácie.

XP160488/01

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 2015 je zverejnená na stránke 
spoločnosti www.druhastrategicka.sk.
Ide o regulované informácie.

XP160489/01

Potrebujete uverejniť zákonnú inzerciu?
• oznámenie o konaní valného zhromaždenia (riadne, mimoriadne, náhradné)
• rozhodnutia valného zhromaždenia (napr. o  výplate dividend, zmene podoby 

akcií, zvýšení/znížení základného kapitálu, a pod.)
• ponuka prevzatia, odkúpenie akcií
• zverejnenie účtovných výkazov
• oznámenie fúzie, likvidácia a ďalšie
• výberové konania, ponukové konania, verejné súťaže

Kontaktujte inzertnú kanceláriu denníka Pravda
tel.: 02/ 4959 9138,4959 6979 
fax: 02/4959 6281, e-mail: inzercia@pravda.sk

Pravda

a získavať suroviny bez toho, 
aby sme poškodzovali život
né prostredie a  znepokojova
li ľudí, že využívaním surovín 
dôjde v  blízkosti ich bydlis
ka k diskomfortnej situácii. 
Jednou z možností je  techni
ka hlbinného vŕtania nem e
chanickým spôsobom. Ide 
o spaľovanie vodíka a kyslíka, 
čím vznikajú veľké banské die
la, ktoré môžu slúžiť ako pod
zemné úložiská napríklad pre 
jadrový odpad. Pre Slovensko 
je  to zaujímavé v tom , že vo 
svete takáto technológia ešte 
nie je  vyvinutá. Na myšlienke 
takéhoto úložiska pracuje SAV 
v spolupráci s vysokými ško
lami technického zamerania. 
Opäť sm e o krok bližšie k OZE, 
pretože neobnovitelhé zdroje 
sme vyriešili velmi korektným 
spôsobom. Či chceme, alebo 
nie, nerastné suroviny stále 
potrebujeme.

Kto m á o  takúto m etódu  
uskladnenia záujem?
Nemci. Vlani v októbri pre
behol v Košiciach univerzitný 
deň nerastných surovín, kto-

spoznali zástupcov z nemec
kého Bundestagu a tiež pred
staviteľov z Hamburskej tech
nickej univerzity, ktorým sme 
prezentovali našu technoló
giu. Po prezentácii nastali ro
kovania, z ktorých vyplynulo, 
že nemecká strana má zatiaľ 
záujem o štúdiu, na čo by sa 
banské diela dali využiť. Jed
nou z možností sú práve úlo
žiská jadrového odpadu. Spo
lupráca je  však zatiaľ len vo 
fáze myšlienok.

Dá sa touto technológiou  
ťažiť u  nás aj urán?
Je pravda, že v Košiciach sa na
chádzajú obrovské ložiská u rá
nu. Odhadom je  to zhruba 
15-tisíc ton čistého kovu urá
nu, takže z tohto pohľadu sme 
možno ďalší Kuvajt. Nikto, sa
mozrejme, nechce diskomfort 
pre Košičanov, ale v prípade, 
ak by bola prípustná disku
sia na tém u technológie, spô-

pecnosr.
Kto má záujem o sloven

ský urán?
Myslím si, že v súčasnosti je 
záujemcov o urán  viac. Kon
senzus by bol možný v tom 
prípade, keby ložisko využí
val aj súkromný investor, ale aj 
štát. Určite by som  nešiel ces
tou, aby to využíval nejaký cu
dzí subjekt, pretože pre Slo
vensko by to  znamenalo len 
zisk, čo nestačí.

Vláda sa pohráva s myš
lienkou jadrovej elektrárne 
v  Jaslovských Bohunidach. 
Potrebujeme ďalší zdroj 
energie?
Je to  opäť otázka bilancie. Ak 
m ám e ďalší zdroj a  je  ho pre
bytok, môžeme ho vyvážať na
príklad do Nemecka na kom
penzáciu jeho výkyvov v sieti.
V tom prípade je  to zaujímavá 
komodita. Nikdy nevieme, ako 
sa môže zmeniť situácia v Eu
rópe, kedy dôjde opäť k prob
lémom so zemným plynom 
a  kedy budem e môcť využiť 
jadrovú energiu, aby sme mali 
na  Slovensku zaistenú energe-

Č5C

izovaným. Neraz sme konfron
tovaní aj s tragickými dôsledka
mi, keď násilník zavraždí obeť. 
Ženy podrobované násiliu, či už 
psychickému alebo íyzickému, 
často berú prejavy násilníka ako 
svoje zlyhanie.

Aj keď sa tento problém po
stupne dostáva do povedomia, 
ešte stále je  m iera tolerancie 
k dom ácem u násiliu vysoká, 
vo vidieckych a chudobných 
komunitách ešte vyššia. Týka 
sa to  aj vylúčených rómskych 
komunít. Žiaľ, nateraz sa zdá, 
akoby ten to  problém  ani ne
mal riešenie.

Tradičnú kultúru Rómov, rov
nako ako Slovákov či Maďarov, 
možno pokladať za patriarchál
nu. Od ženy sa očakávalo, že je 
v područí muža - otca alebo 
manžela. Výchova dievčat sme
rovala k starostlivosti o rodinu 
a poslušnosti voči manželovi.

Ani v minulosti ich nezasve- 
covali do znalostí tradičného 
rómskeho remesla: kováčstva, 
hudobníctva či kory társtva. 
Ak sa na ňom  podieľali, tak  iba
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