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Recyklácia naráža  
na problém s gumami

Bratislava – Ešte predvlani vy-
produkovali Slováci dohromady 
1,14 milióna ton zmesového od-
padu. Z toho asi percento tvorili 
PET fľaše. Váhu jednej pritom 
rezort životného prostredia od-
haduje na základe niekoľkých 
analýz na približne 35 gramov. 
„Ide tak o jednoduchú matema-
tiku. Ak si porovnáme spomí-
nané údaje, v nádobách nie na 
to určených skončili stovky mi-
liónov takýchto obalov,“ reaguje 
Martina Gaislová, riaditeľka JRK 
Slovensko.

Na Slovensku sa pritom triedi 
odpad už niekoľko rokov. Dosta-
točnou motiváciou pre občanov 
však zrejme bolo až zavedenie 
povinného zálohovania takzva-
ných petiek a plechoviek a su-
ma 15 centov, ktorú pri vrátení 
dostanú. Ako totiž uvádza Hana 
Nováková, generálna riaditeľka 
OZV ENVI – PAK, fľaše kedysi 
zvyčajne tvorili 20 percent od-
padu v žltých kontajneroch urče-
ných na plasty. Aktuálne sa ich 
množstvo znížilo na asi 6,7 per-
centa. „Vidno, že opatrenia spot-
rebitelia prijali, a to aj napriek 
krátkemu času na ich implemen-
táciu,“ dopĺňa Nováková.

Nie v každom prípade to ide
Dáta Správcu zálohového sys-
tému ukazujú, že sa u nás od 
začiatku tohto roka podarilo vy-
zbierať už takmer 80 miliónov 

obalov a ich množstvo denne 
stúpa. V hre je tak rozšírenie 
siete a tiež pomoc tým prevádz-
kam, kde zamestnanci musia zá-
lohované nádoby odoberať ručne 
a následne skladovať vo svojich 
priestoroch. O niečo cennejšie 
ako PET fľaše sú pritom plechov-
ky, keďže hliník ako materiál 
sa dá recyklovať v podstate do-
nekonečna, a to bez výrazných 
obmedzení. „Ušetrí sa pri tom až 
95 percent energie na výrobu,“ 
dodáva Mária Trčková, riaditeľ-
ka Správcu zálohového systému.

Avšak nie každý druh odpa-
du je možné zhodnotiť a opätov-
ne využiť. Príkladom sú použité 
pneumatiky, ktorých zber u nás 
zastrešuje spoločnosť Eltma, ge-
nerálny partner konferencie Slo-
venské klimatické fórum 2022. 
V krajine je 2,5 tisíca odberných 
miest, na ktorých sa dajú bez-
platne odovzdať. U nás ide roč-
ne o 25- až 30-tisíc ton.

„Dnes nie je možné využiť sta-
rú pneumatiku pri výrobe novej. 

Sme tak vo veľmi ťažkom obdo-
bí, keďže súčasné technológie za-
čínajú byť vyčerpané a predpisy 
Európskej únie sa sprísňujú. Na-
vyše sa uzatvárajú cirkulárne re-
ťazce, už nie je komu dodávať na-
príklad gumový granulát, lebo je 
ho dostatok,“ vysvetľuje Radim 
Filák, výkonný riaditeľ eseroč-
ky Eltma.

Vízie do budúcnosti
Filák zároveň dodáva, že o päť 
rokov nebude možné využívať 
niektoré spracovateľské kapacity 
v prípade ojazdených pneumatík. 
Zber spomínaného druhu odpa-
du je pritom už dnes vysoko ná-
kladový a je náročné financovať 
vynaloženú energiu či transport. 
Kľúčová tak bude správne nasta-
vená legislatíva, hľadanie ďalších 
riešení a tiež podpora výskumu 
a vývoja technológií v tejto oblas-
ti. Súčasťou by mali byť aj nové 
projekty.

Na ich vytvorenie bude, pri-
rodzene, potrebný nemalý pe-

ňažný kapitál. Podľa Kolomana 
Buzgóa, riaditeľa Divízie riešení 
pre firemných klientov v ČSOB, 
ktorá bola tiež generálnym part-
nerom Slovenského klimatického 
fóra 2022, sú však banky v súčas-
nosti naklonené financovaniu ta-
kýchto ideí.

„Často počúvame o miliardách 
z plánu obnovy, no ak sa pozrie-
me na jednotlivé výzvy, pokry-
tých je zvyčajne len asi 65 per-
cent investičného zámeru. Pod-
nikateľ tak pri zámere v oblasti 
ochrany životného prostredia 
musí použiť aj vlastné zdroje 
alebo sa obráti na hráčov vo fi-
nančnom sektore,“ uvádza Buzgó 
a ďalej pokračuje s tým, že v nie-
ktorých prípadoch pomáha ČSOB 
aj prostredníctvom vlastnej nadá-
cie. Podujatie Slovenské klimatic-
ké fórum 2022, ktorého exkluzív-
nym partnerom bola spoločnosť 
SPP, tak ukázalo, že k zmierne-
niu celosvetovej klimatickej krí-
zy chcú prispieť firmy z rôznych 
sektorov.

Konferencia
Zhodnocovanie 
plastov sa rozbieha, 
otázkou však zostáva, 
čo s pneumatikami. 
Aj to bola téma 
podujatia Slovenské 
klimatické fórum.

Veronika Hubinská  ©hn

veronika.hubinska@mafraslovakia.sk

energie

Madrid – Metro v Madride sa 
rozhodlo znížiť počet vlakov 
v prevádzke, aby sa vyrovnalo 
s prudko rastúcimi cenami elek-
triny. Oznámila to spoločnosť 
Metro de Madrid. Konkrétnejšie, 
spoločnosť znížila počet vlakov 
v prevádzke priemerne o 10 per-
cent. Redukcia počas dopravnej 
špičky je však miernejšia, na 
úrovni štyroch percent, čo zna-
mená, že bude premávať 311 
namiesto 324 súprav. Podľa pre-
vádzkovateľa madridského metra 
zníženie počtu vlakov predĺži ča-
kacie lehoty len o „niekoľko se-
kúnd“ a nepovedie k preplneniu 
vlakov, pretože osobná doprava 
zostáva stále nižšia ako pred za-
čiatkom pandémie.

Madridské metro s viac ako 
300 stanicami je jedným z naj-
väčších v Európe a spája celé 
mesto a časť predmestí. Špa-
nielsko, podobne ako iné eu-
rópske krajiny, zápasí s prudko 

rastúcimi cenami plynu a elek-
triny, ktoré tlačí nahor stúpajú-
ci dopyt počas zotavovania hos-
podárstva z pandémie a tiež in-
vázie Ruska na Ukrajinu. Metro 
de Madrid uviedla, že jej den-
ný účet za elektrinu už vyskočil 
na 800-tisíc z pôvodných 120-ti-
síc eur. Vo februári 2022 sa na-
príklad jej účet medziročne vy-
šplhal na 12,2 milióna eur z 3,4 
milióna. Spotrebiteľská skupina 
FACUA však tvrdí, že skok v ná-
kladoch na energiu bol len „zá-
mienkou“ na obmedzenie slu-
žieb.  (tasr)

Madridské metro šetrí 
pre drahú elektrinu

Lodná doprava

Praha – Plavebný kanál, o kto-
rom údajne uvažoval už Karol 
IV. a do budúcnosti by jeho vy-
budovanie zamestnalo až 60-ti-
síc ľudí, zrejme definitívne kon-
čí. České ministerstvo dopravy 
navrhlo ukončenie územnej re-
zervy pre túto mamutiu stavbu 
v materiáli, ktorý z pôvodných 
viac ako 440 kilometrov spoje-
ných vodných diel ponecháva 
iba niekoľkokilometrový úsek 
prepájajúci Ostravu s Odrou 
pri poľských hraniciach. Infor-
moval o tom server iDNES.cz. 
Mnohomiliardová investícia sa 
mala vrátiť v podobe prepojenia 
rušnej vodnej cesty a prostredia 
vhodného na rekreáciu. Faktic-
ké zrušenie projektu, ktorému 
však napriek čulému plánova-
niu neverili verejnosť ani od-
borníci, teraz potešil množstvo 
samospráv na plánovanej trase. 
„Že je projekt kanála Dunaj – 
Odra – Labe ako celok nereál-

ny, bolo azda každému jasné. 
Pre nás je však zásadné, či 
a ako bude pokračovať aj čiast-
kový projekt splavnenia Odry,“ 
povedal pre MF DNES starosta 
Bohumína Petr Vícha.

Kanál mal najbližšie k rea-
lizácii počas pôsobenia pred-
chádzajúceho kabinetu, keď 
ministerstvo dopravy nechalo 
spracovať štúdiu uskutočniteľ-
nosti, podľa ktorej sa výstavba 
mala Česku ekonomicky vypla-
tiť. Ako príliš riziková vypad-
la z projektu vetva spájajúca 
Labe s Moravou. Tým sa pred-
pokladané náklady mali znížiť 
z 582 miliárd českých korún na 
281 miliárd. Napriek väčšinové-
mu názoru, že v situácii, keď 
Česku chýba dokončenie chrb-
tovej diaľničnej siete a začína 
mu odchádzať vlak aj v prípra-
ve vysokorýchlostnej železni-
ce, k výstavbe ďalšieho projek-
tu nik dy nedôjde.  (tasr)

Tri moria sa neprepoja, 
plány na kanál končia

800
-tisíc

eur denne platí madridské 
metro za spotrebu elektriny.

slovenské 
klimatické 
fórum

Termín podujatia
28. 4. 2022

Miesto podujatia
národný futbalový 
štadión

Exkluzívny 
partner

Generálni partneri

Na foto zľava Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, Juraj Adamica, manažér pre udržateľnosť SPP, Kristína 
Mojzesová z Inštitútu environmentálnej politiky a Patrik Křižanský, riaditeľ asociácie SEVA.  FOTO: HN/PeTer Mayer
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registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142774/B, v súlade s §34  
zákona č.429/2002 Z.z. v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2021  
je zverejnená na webovom sídle: http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskVII.

MS207460/01

HB REAVIS Finance SK VIII s.r.o.

so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 53 759 702, zapísaná v obchodnom  
registri Okresného súdu v Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 152833/B, v súlade s §34  
zákona č.429/2002 Z.z. v platnom znení oznamuje, že Ročná finančná správa za rok 2021  
je zverejnená na webovom sídle: http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskVIII.

MS207461/01

	 Meď:	 9	427,6	€/t
	 Hliník:	 3	426,1	€/t

Lehota	platnosti:	od	2.		5.		2022	do	6.		5.		2022

Kotácia kovov 
vyplývajúca z cien LME, Cu Cathode 
Premium a Al Ingot Premium

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

DE	Phel	Base	D	 219,02	 12,47	 487,57	 39,62

DE	Phel	Peak	D	 213,05	 19,69	 471,65	 22,37

Štát	 Kód	 Stred

Kurzový lístok ECB 
č. 83  29. 4. 2022 

USA	 USD	 1,0540		

Japonsko	 JPY	 137,01		

Bulharsko	 BGN	 1,9558		

Česká	republika	 CZK	 24,605		

Dánsko	 DKK	 7,4415		

V.	Británia	 GBP	 0,83908		

Maďarsko	 HUF	 378,71		

Poľsko	 PLN	 4,6780		

Rumunsko	 RON	 4,9479		

Švédsko	 SEK	 10,2958		

Švajčiarsko	 CHF	 1,0229		

Island	 ISK	 137,80		

Nórsko	 NOK	 9,7525		

Chorvátsko	 HRK	 7,5667		

Rusko	 RUB	 15,6385		

Turecko	 TRY	 1,4699		

Austrália	 AUD	 5,1608		

Brazília	 BRL	 1,3426		

Kanada	 CAD	 6,9441		

Čína	 CNY	 8,2703		

Hongkong	 HKD	 15	301,52		

Indonézia	 IDR	 3,4993		

Izrael	 ILS	 80,6380		

India	 INR	 1	326,71		

Južná	Kórea	 KRW	 21,4181		

Mexiko	 MXN	 4,5886		

Malajzia	 MYR	 1,6119		

Nový	Zéland	 NZD	 55,200		

Filipíny	 PHP	 1,4545		

Singapur	 SGD	 36,026		

Thajsko	 THB	 16,6473		

JAR	 ZAR	 17,4846		

Štát	 Množstvo	 Kód	 Stred

Kurzový lístok ČNB 
č. 83 (vybrané meny) 29. 4. 2022  

Austrália	 1	 AUD	 16,740

Bulharsko	 1	 BGN	 12,580

EMÚ	 1	 EUR	 24,605

Chorvátsko	 1	 HRK	 3,251

Japonsko	 100	 JPY	 17,958

Kanada	 1	 CAD	 18,325

Maďarsko	 100	 HUF	 6,496

Poľsko	 1	 PLN	 5,259

Rumunsko	 1	 RON	 4,972

Rusko	 1	 RON	 4,972

Švajčiarsko	 1	 CHF	 24,054

USA	 1	 USD	 23,344

Veľká	Británia	 1	 GBP	 29,925

Drahé		 LME	 USD	 Jedn.
Názov	 	 Fixing	PM

Základné		 LME
Názov	 Settlement	 Ponuka	 Dopyt	 Jedn.	

Strategické		 OTC
Názov	 Cena	 Jedn.

Zlato	 1	896,40	 TR	OZ
Striebro	 22,74	 TR	OZ
Platina	 931,00	 TR	OZ
Paládium	 2	320,50	 TR	OZ

Antimón	99,65	%	 14450/14950	 USD/mT

Arzén	99,00	%	 1,4/1,7	 USD/lbs

Bizmut	99,99	%	 3,6/4	 USD/lbs

Kadmium	99,99	%	 1,39/1,51	 USD/lbs

Kadmium	99,95	%	 1,63/1,72	 USD/lbs

Fe	Chrome,	Hi	Carbon	 1,5/1,8	 USD/lbs

Kobalt	-	katódy	99,80	%	 39,25/40,38	 USD/lbs

Kobalt	-	katódy	99,60	%	 –	 USD/lbs

Kobalt	-	ingot	99,30	%	 21,2/24,95	 USD/lbs

Gálium	-	ingot	99,99	%	 488/515	 USD/Kg

Germánium	kov	 1425/1488	 USD/Kg

Germánium	-	dioxid		 950/990	 USD/Kg

Indium	ing.	99,97	%	 250/278	 USD/Kg

Magnézium	99,90	%	 7300/7900	 USD/mT

Ferromangán	 1320/1440	 USD/mT

Mangán	elect.	 6100/6500	 USD/mT

Ortuť	 –	 USD/flsk

Molyb	Fe65	West	 46,1/46,5	 USD/Kg	

Molyb	Fe60	China	 –	 USD/Kg

Ruthénium	 621/625	 USD/Oz

Selén	99,5	%	PWD	 9,85/10,6	 USD/lbs

Silicon	Fe	75	Russian	 2000/2750	 USD/mT

Silicon	Metal	Lumps	 3300/3700	 USD/mT

Tantal	 97/99	 USD/lbs

Titanium	Sponge	99.6	 9,45/13	 USD/Kg

Ferrotitán	70	%	Západ	 18/20,5	 USD/Kg

Tungsten	Ferro	 48/50	 USD/Kg

Vanadium	Fe	80	(T2)	 56/58	 USD/Kg

Vanadium	Pentox	 11/11,5	 USD/lbs

Wolframite					 –	 USD/MTU

Meď	GRADE	„A“	 9770,5	 0	 0	 USD/mT
Olovo	99,97	%	 2259	 0	 0	 USD/mT
Hliník	99,70	%	 3032,5	 0	3015,27	 USD/mT
Hliník	-	zliatina	 2185	 2175	 2185	 USD/mT
Nikel	99,80	%	 31722	 0	 32424	 USD/mT
Cín	99,85	%	 40674	 0	 0	 USD/mT
Zinok	99,995	%	 4151,25	 0	 0	 USD/mT

Kovy

Názov	 Typ	 Typ	 Typ	 Dátum		 Denom.		 Hodnota			 Výkonnosť	fondu	
fondu	 fondu	 podľa	 podľa	 ocenenia	 mena	podielu	 podielu		 6	mes.	 1	rok	 3	roky
	 	 legisl.	 spôs.	 	 [D]	 v	[D]	 	 	

365.invest,	sprav.	spol.,	a.	s.	 	 	 	
Dlhopisový	krátkodobý	o.p.f	-	365.invest	 KI	 UCITS	 VP	 28.4.2022	 EUR	 0,049334	 1,56	 3,20	 2,32

Dynamický	flexibilný	o.p.f.	-	365.invest	 Z	 UCITS	 VP	 28.4.2022	 EUR	 1,047446	 -15,40	 -14,84	 0,91

Konzervatívny	flexibilný	o.p.f.	-	365.invest	 Z	 AIF	 VP	 28.4.2022	 EUR	 1,202916	 -5,45	 -2,62	 -0,58

Realitný	o.p.f	-	365.invest	 R	 AIF	 VP	 28.4.2022	 EUR	 0,062779	 1,12	 2,84	 2,58

Realitný	plus	o.p.f.	-	365.invest	 R	 AIF	 VP	 28.4.2022	 EUR	 0,010845	 -1,11	 -0,68	 1,18

P	–	Fondy	peňažného	trhu,	KI	–	Fondy	krátkodobých	investícií,	D	–	Dlhopisové	fondy,	A	–	Akciové	fondy,	Z	–	Zmiešané	fondy,	Š	–	Štruktúrované	
fondy,	R	–	Realitné	fondy,	AI	–	Fondy	alternatívnych	investícií,	UCITS	–	Štandardné	podielové	fondy,	AIF	-	Alternatívne	investičné	fondy,		
VP	-	Fondy	predávané	formou	verejnej	ponuky,	NP	-	Fondy	predávané	formou	neverejnej	ponuky

*Prepočet fixne stanoveným konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK má informatívny charakter.  Zdroj: SASS

Denné údaje o otvorených podielových fondoch

I N Z E R C I A


