
































Prílohy k polročnej správe emitenta cenných  papierov, ktoré boli prijaté                                      

na obchodovanie na regulovanom trhu za I. polrok 2019 

1.Poznámky priebežnej individuálnej účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky                   

k 30.6.2019 

2.Priebežná Konsolidovaná účtovná závierka zostavená v súlade s Medzinárodnými  

štandardami pre finančné  výkazníctvo za obdobie končiace 30. júna 2019 

3.Oznámenie o zverejnení polročnej správy emitenta cenných  papierov                                   

na internetovej stránke spoločnosti v denníku Pravda 27.9.2019 
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OZNAM

l CHEMOLAK a.s., TovÆrenskÆ
ul. Ł. 7, 919 04 Smolenice, I¨O:
31411851, zap�sanÆ v obchod-
nom registri OkresnØho sœdu
TRNAVA, oddiel Sa., vlo�ka Ł.
67/T, v sœlade s § 35 zÆkona Ł.
429/2002 Z. z. o burze cenn�ch
papierov v platnom znen� oznamu-
je, �e regulovanÆ informÆcia Pol-
roŁnÆ finanŁnÆ sprÆva k 30. 6.
2019 bude zverejnenÆ na strÆnke
spoloŁnosti www.chemolak.sk
d�a 30. 9. 2019. XR190275

l Dekanka Fakulty mœzick�ch
umen� AkadØmie umen� v Ban-
skej Bystrici oznamuje, �e
8. okt�bra 2019 sa uskutoŁn� v
Koncertnej sÆle Fakulty mœ-
zick�ch umen� J. KollÆra 22,
974 01 B. Bystrica; 1. 10.00
hod. - habilitaŁnÆ prednÆ�ka
Mgr. Klaudie RaŁi� Derner, ArtD.
odbornej asistentky na Katedre
vokÆlnej interpretÆcie FMU AU,
�tudijn� odbor 39. Umenie na tØ-
mu VytvÆranie dramatickej po-
stavy v opernom diele D. D. 	os-
takoviŁa Katar�na IzmajlovovÆ
a J. Cikkera Vzkriesenie z inter-
pretaŁnØho a pedagogickØho po-
h
adu; 2. 11.30 hod. - habili-
taŁnÆ prednÆ�ka Mgr. art. et
Mgr. Petra 	pilÆka, PhD., ArtD.
odbornØho asistenta na Katedre
kompoz�cie a dirigovania zboru
FMU AU, �tudijn� odbor 39.
Umenie na tØmu ModernizÆcia
vysoko�kolskØho vzdelÆvania v
oblasti hudobnej kompoz�cie
prostredn�ctvom hudobn�ch sof-
tvØrov a informatizÆcie; 3.
13.30 hod. - inauguraŁnÆ pred-
nÆ�ka doc. Vikt�rie HerencsÆr,
ArtD. docentky na Katedre or-
chestrÆlnych nÆstrojov FMU AU,
�tudijn� odbor 39. Umenie na tØ-
mu Variabilita tvorby t�nu na
cimbale. 5419637518

Spomienky v na�ich
srdciach stÆle ostÆvajœ.

Dnes 27. 9. 2019
uplynulo 10 rokov
od smutnej chv�le,

ke� nÆs nav�dy opustil
nÆ� milovan� otec

a dedko

Vladim�r

KREJ¨˝
S lÆskou spom�na

vnuŁka Vla�ka s rodinou.

XR190287

Barbora Hrušovská, 
Šimon Kučera © 

Bratislava

Stavebná spoločnosť D4R7 
Construction včera odovzda-
la do užívania prvú stavbu 
diaľničného obchvatu Brati-
slavy a novovybudovaný úsek 
obchvatu Mosta pri Bratislave 
tak slúži vodičom už od večer-
ných hodín. Úsek má odľahčiť 
dopravu a pomôcť tak obyva-
teľom okolitých obcí. Úsek bol 
otvorený po večernej doprav-
nej špičke. Celková dĺžka no-
vovybudovanej preložky cesty 
II. triedy číslo 572 vrátane kri-
žovatkových zjazdov je 6,5 ki-
lometra. 
 Minister dopravy a výstav-
by SR Árpád Érsék na vče-
rajšom slávnostnom otvorení 
úseku podotkol, že po ceste 
pri Moste pri Bratislave pre-
jde denne desaťtisíc áut, a tak 
rozumie vodičom, že sú ne-
trpezliví. Preto sa aj rozhodli 
úsek otvoriť. V tomto trende 
chce minister aj naďalej po-
kračovať a otvoriť čo najviac 
úsekov, ktoré budú dokonče-
né, teda úplne zjazdné a bez-
pečné. „Myslím si, že táto ces-
ta odbremení aj ostatné obce 
a obyvatelia sa tak budú môcť 
rýchlejšie dostať do Bratisla-
vy. Už máme dve cesty, takže 
si myslím, že sa premávka lep-
šie rozplynie,“ dodal Érsék. 
 Preložka druhej triedy číslo 
572, ktorá sa včera otvárala, 
sa začína pri diaľničnej križo-
vatke D4. Odbremeniť by tak 
mala podľa bývalej starost-
ky Podunajských Biskupíc Al-
žbety Ožvaldovej najmä oby-
vateľov Štvrtka na Ostrove, 
Malinova, Tomášova či okoli-
tých obcí, ktorí sa tak dostanú 
priamo na D4 a môžu ísť sme-
rom na Raču alebo na Petržal-
ku. „Naším cieľom bolo, aby 
sa táto preložka nekončila pri 
Vrakuni, ale chceli sme to do-
tiahnuť až po letisko,“ vysvetli-
la Ožvaldová. Zároveň dodala, 
že napriek tomu, že zatiaľ tvo-
ria túto cestu len dva jazdné 
pruhy, v budúcnosti by mali 
pribudnúť ďalšie a vybudova-
ný má byť štvorpruh až po Le-
tisko M. R. Štefánika. 
 Podľa dopravného analyti-
ka Jozefa Drahovského pomô-
že obchvat obyvateľom Mosta 

pri Bratislave, dopravné záp-
chy od Vrakune ďalej do cen-
tra Bratislavy však momen-
tálne nezmení. Tie by sa mali 
zmierniť až po odovzdaní celé-
ho obchvatu D4/R7. Pôvodne 
bola plánovaná preložka ces-
ty II/572 aj okolo Vrakune až 
po bratislavské letisko, tieto 
plány však narazili na niekoľ-
ko problémov a podľa Drahov-
ského nie je jasné, či sa vôbec 
zrealizujú. 
 Výstavba obchvatu trvala od 
novembra 2017 do septembra 
2019. Počas výstavby bolo na 
úseku s troma mostnými ob-
jektmi a troma križovatkami 
(Vrakuňa, budúca križovatka 
Podunajské Biskupice a Most 
pri Bratislave) zapracovaných 
do násypov takmer 400–ti-
síc kubických metrov mate-
riálov, použitých bolo viac 
ako 20–tisíc kubických met-
rov štrkodrvy a na asfaltárske 

práce bolo potrebných 36 413 
ton zmesi. Bezpečnostné prv-
ky na miestnej komunikácii si 
vyžiadali takmer 10–tisíc met-
rov zvodidiel a 4 100 štvorco-
vých metrov trvalého vodo-
rovného značenia. „Obchvat 
Mosta pri Bratislave je plno-
hodnotnou dvojprúdovou ko-
munikáciou s maximálnou 
povolenou rýchlosťou 90 ki-
lometrov za hodinu, no keď-
že jeho súčasťou je aj budúca 
diaľničná križovatka Podunaj-
ské Biskupice, chceli by sme 
vodičov požiadať o ohľadupl-
nosť pri prejazde touto časťou, 
kde je prenosným dopravným 
značením maximálna povole-
ná rýchlosť obmedzená na 50 
kilometrov za hodinu,“ dodal 
country manager zhotoviteľa 
Jorge Sanz. 
 Érsék však priznal, že pri 
celkovom ukončení výstavby 
obchvatu Bratislavy predpo-

kladajú meškanie, ktoré zatiaľ 
nevedia odhadnúť. Pracujú 
však na tom, aby úseky, kto-
ré budú hotové, boli aj otvo-
rené.
 Dva z troch budovaných 
úsekov rýchlostnej cesty R7 
by mali byť motoristom odo-
vzdané v miernom predstihu, 
a to v apríli budúceho roka. 
Úseky, ktoré majú byť otvo-
rené a odovzdané do užívania 
ako prvé, budú medzi Brati-
slavou a Dunajskou Stredou 
v dĺžke takmer 26 kilometrov. 
Ide o úseky od Ketelca po Du-
najskú Lužnú, a od Dunajskej 
Lužnej po obec Holice. Zvyš-
né časti D4 od Jaroviec po Ke-
telec (vrátane dunajského sú-
mostia) a R7 od Prievozu po 
Ketelec mali byť hotové v ok-
tóbri 2020, ale sú v sklze, a to 
podľa odhadov najmenej je-
den rok. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Prvá cesta z obchvatu 
Bratislavy je hotová

Úsek dlhý 6,5 kilometra má odľahčiť dopravu a pomôcť tak obyvateľom okolitých obcí.

Na snímke predstavitelia vlády, samospráv, staviteľa a španielskej ambasády počas otvorenia 
prvej cesty nultého obchvatu Bratislavy. FOTO: TASR/JAROSLAV NOVÁK
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