
regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA
emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

v zmysle zákona o burze cenných papierov
Časť 1.- Identifikácia emitenta

[informačná povinnosť za polrok: 2016 I |lCO: 35705001

lllčtovné obdobie: od: 01.01.2016 do: 30.06.2016 “ I

|Právna forma akciová spoločnosť I

[Obchodné meno / názov: Prvá strategická, a.s.

Sídlo:
ulica, číslo 
PSČ

Trnavská cesta 27/B 
831 04

Obec Bratislava

Kontaktná osoba: JUDr. Vladimír Balaník

Tel.: smerové čislo 02 čislo: 58246272

Fax: smerové číslo čislo:

E-mail: wsbmasteriffi.harvard.sk

Webové sídlo: www.prvastrateQicka.sk

Dátum vzniku: 26.11.1996 |Základné imanie {v E U R )" 21 956 835

Zakladateľ:
HARVARD CAPITAL AND CONSULTING SLOVAKIA, a.s.

Oznámenie spôsobu zverejnenia inzerát v denníku 
polročnej finančnej správy PRAVDA
§ 47 ods 4 zákona o burze

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov 
dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného 
informačného systému, v ktorej bola polročná finančná 
správa zverejnená

Dátum zverejnenia 30 9 2016

Cas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze

Predmet podnikania: Predmetom podnikania spoločnosti Prvá strategická, a.s. sú činnosti: kúpa a predaj tovaru v rozsahu volnej živnosli formou maloobchodu a 
veľkoobchodu, činnosť organizačných a ekonomických poradcov, sprostredkovateľská činnosť

http://www.Drvastrateaicka.sk


Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka je  zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa  IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS

Priebežná účtovná závierka podľa SAS Účtovná závierka-základná údaje Príloha č 1 (P 1 Účtovná závierka)
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí 
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných 
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitavali cenné 
papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 
ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom 
verejného záujmu.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva 
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č 2 (P2Súvaha-aktiva)

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasiva 
BO: 30.6. PO: 31.12.

Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky 
BO: 30.6. PO: 30.6.

Príloha č 4 (P4Výkaz ziskov a strát)

Poznámky priebežnej účtovnej závierky Príloha č. 5 (PSPoznámky)
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny 
obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda 
BO: 30.6. PO: 30.6.

Príloha č 6 (P6CASH-FLOW -Priama metóda)

CASH-FLOW-Nepriama metóda BO: 
30.6. PO: 30.6. Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo
Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS Účtovná závierka-základná údaje Príloha č. 1 (P 1 Účtovná závierka)
UPOZORNENIE
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka 
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ads.1 zákona o 
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere 
a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá 
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, 
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných 
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne

V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne 
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky 
podľa IAS/IFRS

Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej 
závierky podľa IAS/IFRS

Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)

Výkaz zmien vo vlastnom imani podľa IAS/IFRS Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)

Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 11 (P1 IV ýkaz PT podľa IAS/IFRS)

Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie I 

|Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená auditorom (u polročnej správy nie je  povinnosť) (áno/nie) |n ie I

Vyhlásenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená auditorom__________________________________
Spoločnosť Prvá strategická, a.s. vyhlasuje, že predkladá neauditovanú polročnú správu za obdobie od 01.01.2016 do 30.06.2016. Polročná správa nebola overená alebo 
preverená audítorom.



Obchodná meno audítorskej spoločnosti, sídlo I čislo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/čislo licencie:

IDátum auditu: | |

j? 35 ods. 3 zákona  o burze_________________
|1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v pripade, že nezostavuje uviesť nie) |áno

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)

Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS Príloha č 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS/IFRS)

Časť 3. Priebežná správa 

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú
závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.____________________________________________
V sledovanom účtovnom období od 01 01.2016 do 30 06.2016 spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 115 434 €, náklady vo výške 37 538 € a výsledok hospodárenia - zisk vo 
výške 77 896 € Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a.s. konaného dňa 02.06 2016 boli vyplatené dividendy v súhrnnej výške 
115.434 €, čo pozitívne ovplyvnilo tvorbu výnosov spoločnosti Prvá strategická, a.s.. Náklady tvorili hlavne náklady na služby v sume 28 742 € a osobné náklady v sume 8 610 €. 
Do konca roka spoločnosť predpokladá udržať kladný hospodársky výsledok. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja nie sú súčasťou nákladov spoločnosti, nakoľko 
výskum a vývoj spoločnosť nevykonáva. Spoločnosť nemá zamestnancov, riadiacu a kontrolnú činnosť zabezpečujú členovia štatutárneho orgánu Spoločnosť nemá organizačnú 
zložku v zahraničí. Svojou činnosťou zásadne neovplyvňuje životné prostredie. Spoločnosť neočakáva riziká, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali hospodárenie spoločnosti V 
sledovanom účtovnom období spoločnosť nemala bankové úvery. Na financovanie svojej činnosti využívala vlastné zdroje. Pre budúce obdobie je predpoklad, že spoločnosť bude 
naďalej pokračovať vo svojej činnosti v zmysle predmetu podnikania Prioritne svoje aktivity bude zameriavať hlavne na pôsobenie v dcérskej spoločnosti CHEMOLAK a .s , 
Smolenice s cieľom zlepšovať výsledky hospodárenia.

Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to
a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v 
tomto období

V prvých šiestich mesiacoch spoločnosť nerealizovala významné obchody so spriaznenými osobami, ktoré by zásadne ovplyvnili finančnú situáciu za sledované obdobie.

j  b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktorá by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť



lemitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia_______________________________________________
Počas prvých šiestich mesiacov nenastali zmeny, ktoré by mali podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť spoločnosti.

Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými
osobami.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obchody so spriaznenými osobami sú uvedené v predzádzajúcom bode

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze _______________________ ____________________________________________________________________
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná 
účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta 
a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa 
obsahuje verný prehľad informácii podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.

Predstavenstvo spoločnosti v zložení: JUDr. Vladimír Balaník - predseda predstavenstva, Ing. Eva Michalidesová - člen, Ing. Ľubomíra Jambrichová - člen, 
v zmysle §35 ods.2 písm c) Zákona o burze cenných papierov č.429/2002 Z z v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že podľa našich najlepších znalostí priebežná účtovná 
závierka zostavená k 30 06.2016 poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti Prvá strategická, a.s . Uvedená polročná 
správa obsahuje verný prehľad informácií podľa §35 ods. 9 zákona o burze.

Poznámky:
Príloha č. 12 (P ! ŽDalsieudaje): I  setky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, ie  príslušnú údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe 
č. 12 (P 12Dalsiewlaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke ..Príloha č. 12 " ,  Doporučujeme spracovať prílohu č. 12. čo najprehľadnejším spôsobom tak. ze údaje vždy uviesť s príslušným 
názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor

Informujeme emitentov že ak v základnej tabuľke Polročná správa vyplnia údaje: (CO. Obchodné meno/názov. S idiot ulica, čislo. PSC. Obec), smerové čislo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu. e
mail tak. tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v  ďalších formulároch

Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je  pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovat a j inou formou, slúži iba ako pom oc pre spracovanie polročnej 
správy. Polročná správa je  vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (dale j len zákon o burze ) 
Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a n a s i) a iných súvisiacich zákonov
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Lenka Buchláková
B ra tis lav a

Kde sa veľkí nevedia dohod
núť, víťazia malí, v tomto prí
pade aj slovenskí motoristi. 
Svetové ropné veľmoci na čele 
so Saudskou Arábiou a Rus
kom už dlhé mesiace dekla
rujú, že sa dohodnú na obme
dzení ťažby ropy, ktorej je vo 
svete prebytok, čo tlačí ceny 
tejto komodity nadol. Ani po 
ich tohtotýždňovom neformál
nom stretnutí, ktoré vyvrcho
lilo v stredu v Alžírsku, sa si
tuácia dramaticky nemení, 
krajiny naďalej medzi sebou 
vedú „ropnú vojnu“. V stredu 
neskoro večer prišli mocnos
ti s vyhlásením, že sú ochot
né znížiť súčasnú 2-milióno- 
vú nadprodukciu o 750-tisíc 
barelov ropy denne. Nie však 
hneď, najskôr až koncom tohto 
roka. Pritom Rusko, ako naj
väčší svetový producent, nate
raz oficiálne nepotvrdilo, či sa 
k obmedzeniu ťažby pridá.

Cena ropy Brent sa v úvode 
týždňa, keď prevládali nezho
dy krajín, zrazila k 44 dolárom 
za barel. Po ich stredajšom vy
hlásení ropa ihneď zdražela na 
48,4 dolára za barel. Neskôr 
opäť mierila nadol k 47 dolá
rom za barel. Ropa tak zostala 
lacná. „Našťastie takéto zvýše
nie nespôsobí veľký rast cien 
pohonných hmôt na Sloven
sku. V prvých dvoch októbro
vých týždňoch predpokladá
me mierny rast cien benzínu 
a nafty približne o jeden až 
dva centy,“ odhadol ekonóm 
spoločnosti Finlord Boris 
Tomčiak.

Aktuálne podľa údajov Šta
tistického úradu SR sa prie
merná cena benzínu pohybu
je na úrovni 1,235 eura za liter, 
cena nafty dosahuje 1,061 eura

POZNÁMKA. IDE O CENY NA BURZE V NEW YORKU

za liter. Ešte v júli 2014 bola 
cena ropy na svetových ko- 
moditných trhoch na úrovni 
okolo 115 dolárov za barel. Za
čiatkom tohto roka klesla až 
k historickej hranici 30 dolá
rov za barel. To spôsobilo, ze 
slovenskí motoristi na niekto
rých najlacnejších čerpacích 
staniciach tankovali za jedno 
euro liter nafty a aj benzínu. 
Do konca roka by však podlá 
analytikov ceny pohonných 
hmôt nemali dramaticky rást, 
očakáva sa, že ceny sa stabili
zujú. Ropný trh by mal totiž 
zostať v prebytku až do polo
vice budúceho roka.

Irán sa stavia na zadné
Dlhodobým problémom rop
ných veľmocí, ktoré sa neve
dia jednoznačne dohodnúť na 
obmedzení ťažby, je odmieta
vý postoj Iránu, ktorému sa 
len nedávno skončilo zbroj
né embargo a teraz chce na-

99 Našťastie takéto 
zvýšenie cien ropy 
nespôsobí veľký 
rast cien pohonných 
hmôt na Slovensku.

Boris Tomčiak
ekonóm spoločnosti Finlord

späť získať svoj trhový podiel.
Ak by malo dôjsť k historic

kej dohode krajín združených 
v OPEC (Organizácia krajín 
vyvážajúcich ropu) a nečlen
ských krajín, kam patrí naprí
klad Rusko, musia s obmedze
ním ťažby súhlasiť všetci. To 
je podľa analytikov veľmi ne
reálne. Ďalšie oficiálne stret

nutie OPEC bude 30. novem
bra, tentoraz vo Viedni. Pri 
súčasnej situácii na trhu zrej
me ani po „úspešných“ roko
vaniach cena ropy nepôjde 
nahor. „Medzinárodná ener
getická agentúra uviedla, že 
očakáva rast globálnych zá
sob ropy až do druhej polo
vice budúceho roka, a to aj 
napriek prípadnému zmraze
niu ťažby. Najväčší producen
ti kartelu OPEC v auguste po
volili kohútiky a zdvihli svoju 
produkciu, prípadné zmraze
nie ťažby na súčasnej úrovni 
by tak skôr bolo symbolické. 
Prebytok ropy na trhu sa ne
zníži,“ povedal Tomčiak.

Čo všetko hýbe cenou
Aj keby cena ropy na sveto
vých komoditných trhoch sa 
opäť prepadla k historickým 
minimám, slovenskí motoris
ti by to v plnom rozsahu ne
pocítili. Do výslednej ceny,

ktorú platia na čerpacích sta
niciach, sa zarátavajú viaceré 
položky. Ide o spotrebnú dan 
vo výške 20 percent, ako aj po
platok do štátnych hmotných 
rezerv, ktorý predstavuje dva 
eurocenty na liter. Na jeden li
ter benzínu je spotrebná daň 
bez ohľadu na cenu samotnej 
suroviny približne 0,55 eura 
a na jeden liter nafty je asi
0,39 eura.

„Pre cenotvorbu pohon
nej látky je viac ako cena 
ropy dôležitá cena benzínov 
a nafty na burze v Rotterda
me. Pochopiteľne, cena ben
zínu či nafty sa vysoko odvíja 
od cien ropy, pričom v Eu
rópe ide o ropu Brent. Kore
lácia medzi cenou ropy Brent 
a cenou 95-oktánového ben
zínu na Rotterdamskej bur
ze, t. j. ako sa ceny daných 
komodít pohybovali v relácii 
k sebe, bola za rok 2015 v prie
mere 0,87 a medzi cenou ropy 
Brent a cenou nafty až takmer 
0,98. Za rozdielom stojí okrem 
nákladov rafinérií na rafiná
ciu ropy a výrobu benzínu či 
nafty aj dopyt po benzínoch, 
ktorý môže byť napríklad 
v časoch motoristickej sezóny 
vyšší a tým pôjde cena benzí
nu na Rotterdamskej burze na
hor, hoci cena ropy bude stag
novať, resp. klesať,“ uvádza 
vo svojej analýze J&T Banka. 
V neposlednom rade sú s pre
dajom pohonných látok spo
jené aj náklady a marža pre- 
dajcu. Benzín či nafta sa musia 
na čerpaciu stanicu dopraviť, 
uskladniť a náklady sú okrem 
iného spojené aj s prevádz
kou samotnej čerpacej stani
ce, ktorá si k tomu priradí ešte 
svoju ziskovú maržu. Tá sa po
hybuje v rozmedzí 1 až 4 per
cent z výslednej ceny.
© AUTORSKÉ PRAVÁ VYHRADENE

Exminisfer dostal Ki®wé feiľd̂ D®
Napriek škandálu s rodinkár
stvom, po ktorom v roku 2015 
prišiel o kreslo ministra hos
podárstva, dostal Pavol Pav- 
lis novú funkciu. Vláda ho 
s účinnosťou od 1. októbra vy
menovala za nového predse
du Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR 
(ÚNMS). Nahradí doterajšieho

%

Pavol Pavlis

dy Róberta Fica poslancom 
,t v,r>cnnHár<;kom vvbore. Cas-

rodného majetku, ktorý čelil 
viacerým kauzám predraže
ných nákupov či prideľovania 
bytov. Pavlis po jednej z káuz 
bol na fonde oznámiť krátenie 
odmien. V roku 2014 bol Pavlis 
vymenovaný za ministra hos
podárstva. O rok nato z funk
cie odstúpil, keď vyšlo najavo,
že na ministerstve hospodár
stva má upratovacia firma SI-

cové zákazky. Meno ministra 
Pavlisa sa však v médiách ob
javovalo aj v súvislosti s fir
mou Port Service, pre ktorú 
čelil vo februári 2015 odvoláva
niu v parlamente. Port Service, 
v ktorej pôsobil Pavlis v minu
losti ako predseda predsta
venstva, sa totiž pre neúspech 
v privatizácii Slovenskej plavby 
a prístavov v roku 2002 súdi
la o odškodné vyše 60 mil. eur 
so štátnym Fondom národné
ho majetku SR a vo fonde Pav-
l i o  n A c h h l l

„Koalícia vyjadrila s touto 
nomináciou súhlas, je to, sa
mozrejme, nominácia strany 
Smer. Ak sa ma pýtate, ci je 
človek vždy osobne komfortný 
s rozhodnutiami koaličnej vlá
dy, tak je to daň koaličnej vlá
dy, že nie vždy. My prijímame 
na vláde po dohode v koalici
rozhodnutia konsenzne, uvie
dla k vymenovaniu Pavlisa z 
šéfa ÚNMS ministerka spravoc 
livosti Lucia Žitňanská (Most
Híd). (SITA. EKO)

© a u t o r s k é  p r a v á  VYHRADENE

Piatok
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Aj predsedov parlamentov kraji 
špeciálne útvary. Rovnako to bc

QkiOií sui 
w GBtľaGos
Martin M ajerníček,
Bratislava

Bratislava začiatkom októbra za
žije ďalší summit. Septembrové 
vyľudnenie mesta sa však v tom
to prípade nezopakuje, aj keď 
obmedzenia nastanú. Na pôde 
hlavného mesta sa neformál
ne stretnú predsedovia parla
mentov krajín Európskej únie. 
Bratislavčania majú ešte v živej 
pamäti výrazné dopravné ob
medzenia, ktoré vyvolal sum
mit lídrov krajín EÚ, ktorý sa 
uskutočnil pred dvoma týždňa
mi. V októbri však k uzatváraniu 
diaľnice alebo ulíc nedôjde.

Predsedovia parlamentov sa 
v Bratislave zídu 6. až 7. októb
ra. Dopravná situácia najviac 
pocíti ich prítomnosť v piatok 
7. októbra. „V súvislosti s bez
pečnostným i opatreniam i 
budú v Bratislave minimálne 
dopravné obmedzenia, na kto
ré by sme chceli upozorniť ve
rejnosť. Bratislava nebude do
pravne uzavretá, všetky kolóny, 
ako aj presuny sa budú konať 
počas plnej prevádzky,“ infor
muje odbor komunikácie Kan
celárie Národnej rady SR.

Hlavná časť summitu sa usku
toční až v piatok. Po skončení 
rokovaní sa zúčastnení presu
nú z bratislavskej mestskej čas
ti Staré Mesto na letisko a na 
diaľnicu smerom na Viedeň. 
Premávka odstavená nebude. 
Parlamentní lídri využijú pred
nostnú jazdu s majákmi v plnej 
premávke.

„Počas bratislavského sum-
m i t l l  K / \ l  n  D > «n *!n 1 n «> n  M n

INZERCIA'

• Do obchodného domu v Koši
ciach hľadáme zodpovedných 
ľudf na pozíciu toaletár. Náplň 
práce: udržiavanie poriadku na 
prevádzke, doplňovanie hygie
nických potrieb, práca s hotovo
sťou. Pracuje sa každý deň cca 
6 hodín, práca na dve zmeny po 
dohode s kolegom. V prípade 
záujmu nás, prosím, kontaktuj
te na: 0948 421880. xri60388

• Do obchodného domu v 
Bratislave, hľadáme zodpo
vedných ľudí na pozíciu toale
tár. Náplň práce: udržiavanie 
poriadku na prevádzke, do
plňovanie hygienických po
trieb, práca s hotovosťou. 
Pracuje sa každý deň cca 6 
hodín, práca na dve zmeny 
po dohode s kolegom. V 
prípade záujmu nás, prosím, 
kontaktujte na: 0948 421
880. XR160397

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 § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 

v platnom znení oznamuje, že Polročná finančná správa 
k 30.6.2016 je zverejnená na stránke spoločnosti 

www.prvastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.
XP161092/01

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 §  35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov 

v platnom znení oznamuje, že Polročná finančná správa 
k 30.6.2016 je zverejnená na stránke spoločnosti 

www.druhastrategicka.sk. Ide o regulované informácie.
XP161093/01

Bratislavský sam osprávny kraj
Sabinovská 16,820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606 

vyhlasuje obchodnú verejnú súfaž s použitím systému elektronickej aukcie
o najvhodnejší návrh na uzavretie

Kúpnej zmluvy za účelom predajajielm ^LO Q S tiim zem^Qv ASJavLeb
-  parcely č. 3675/13 zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 mJ
-  parcely č. 3675/14 zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 mJ
-  parcely č. 3675/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 998 m2 /dvor/
-  stavba súp. č. 1768 situovanej na parcele č. 3675/13 /budova praktického 

vyučovania/
-  stavba súp. č. 4040 situovanej na parcele č. 3675/14 /sklad/
vedených v registri C KN, k. ú. Pezinok, okres Pezinok, obec PEZINOK, na LV č. 7965, 
Okresným úradom Pezinok, odborom katastrálnym, v prospech BSK, s účelovým 
určením ako budova pre školstvo, vzdelávanie a výskum

Návrhy môžu záujemcovia zaslat do 6.10.2016 do 12.00 hod. na adresu: 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. 
Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Úradu BSK,

XP161085/05

P  E  R  E  X  , 3 . S. vydavateľ denníka Pravda 
hľadá na p ln ý  ú vä zo k  

asistenta/tku vedenia spoločnosti
Náplň práce:

profesionálne vedie sekretariát spoločnosti,
• vedie protokol došlej pošty v súlade s Registratúrnym 
poriadkom a plánom spoločnosti,

• zabezpečuje správu administratívnej budovy,
• koordinuje činnosti referenta hospodárskej správy, 
technika BOZP a OpP, taxislužby,

■ vypracúva zmluvy s externými spolupracovníkmi,
■ spolupracuje s advokátskou kanceláriou,
- vykonáva funkciu asistenta/tky predstavenstva a dozornej rady,
- vedie evidencie dokladov podľa potrieb spoločnosti.

Požadujeme:
min. stredoškolské vzdelanie s maturitou, anglický jazyk (B2), 

pokročilú znalosť hospodárskej korešpondencie, 
počítačovú gramotnosť (Excel, Word, Lotus Notes), 
organizačné schopnosti, diskrétnosť, spoľahlivosť, 

samostatnosť, prax na podobnej pracovnej pozícii výhodou

Kontakt-. zivotonis<S)Derex.sk

http://www.prvastrategicka.sk
http://www.druhastrategicka.sk

