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v Hospodárskych novinách

SLOVÁK, KTORÝ ZAVRAŽDIL 
HITLEROVHO MUŽA 

Jozef Gabčík a jeho príbeh 

I N Z E R C I A

Steve Jobs: uznávaný 
aj nenávidený vizionár
IT l Pred piatimi rokmi zomrel zakladateľ spoločnosti Apple. Napriek úspechom 
sa Jobsovi nie vždy darilo, svet si ho však pre produkty bude dlho pamätať.

Bratislava – O Stevovi Jobsovi, 
ktorý pred piatimi rokmi pod-
ľahol rakovine, sa po jeho smrti 
začalo hovoriť ako o vizionárovi, 
ktorý ovplyvnil mnohých. Svet 
vyzdvihoval jeho kvality a hú-
ževnatosť a fanúšikovia znač-
ky Apple sa dodnes tešia z jeho 
produktov, najmä z tahúňa spo-
ločnosti iPhonu. Jobs mal však 
aj svoje negatívne stránky, a nie 
všetky jeho projekty sa stretli 
s úspechom. Pozrite si päť vecí, 
ktorými tento muž zmenil tech-
nologický svet, ale i päť takých, 
ktoré vrhli na jeho meno a karié-
ru tieň.

Ján Meľuch ©hn

jan.meluch@mafraslovakia.sk

Od smrti zakladateľa spoločnosti Apple ubehlo päť rokov. SNÍMKA: REUTERS

1.  Vizionár, ktorý sa 
nevzdával

Jobsa živila jednoduchá ví-
zia. Prinášať verejnosti 
kvalitnú elektroniku, ktorá 
mala jedinečný dizajn 
a bola používateľsky jed-
noduchá. Za svojím cieľom 
šiel vždy a skončilo sa to 
dokonca aj vyhadzovom 
z Applu v roku 1985. Aj 
keď bol smrteľne chorý, 
firme sa venoval naďalej. 

2.  Revolúcia 
v digitálnej hudbe

Práve iPod, hudobný pre-
hrávač, mnohí pokladajú 
za počiatok dejín digitálnej 
hudby pre verejnosť. V tej 
dobe už bolo k dispozícii 
viacero „empétrojok“, iPod 
sa však stal populárny pre 
dizajn a inovatívnosť. Pre-
lomom bol aj program 
iTunes.

3.  Smartfón, ktorý 
udáva trendy

Keď sa povie Apple, väčši-
na si okamžite predstaví 
práve iPhone. Keď ho Jobs 
v roku 2007 v San Fran-
ciscu predstavil, vyvolal 
senzáciu a hneď po svo-
jom uvedení sa stal smart-
fónom, ktorý určoval tren-
dy. V septembri sme sa 
dočkali už siedmej generá-
cie iPhonu. 

4.  Nezakladal si na 
bohatstve

„Nikdy som nič nerobil pre 
peniaze,“ povedal Jobs 
v rozhovore. Tento výrok 
potvrdzuje aj výška jeho 
výplaty. Tá bola každoroč-
ne jeden dolár, a to aj po 
tom, čo sa do Applu v roku 
1997 znovu vrátil. Jobs 
disponoval majetkom, kto-
rý nadobudol investíciami 
do Applu a Disney.

5.  Novinka medzi 
tabletmi

Tablety a čítačky poznal 
trh už pre iPadom, ten 
však zaujal kvalitným spra-
covaním. iPad masívne 
podporil aj tvorcov apliká-
cií. Práve vďaka tabletu, 
ktorý sa z kvartálu na 
kvartál čoraz viac predá-
val, vzniklo viac ako 90-ti-
síc aplikácií rôzneho zame-
rania. 

Úspechy

1.  Náročný a bezcitný 
šéf

Jobs bol vo svojich prakti-
kách často kritizovaný pre 
krutosť. Neváhal prepustiť 
ľudí bez varovania, na ad-
resu zamestnancov sa ob-
čas vyjadroval s krikom 
a vulgárne. Jeho blízki ko-
legovia, na ktorých si tiež 
vylieval hnev, ho však ob-
hajovali, že na niekoho na-
kričať občas potreboval. 

2.  Nepodarené 
počítače

Vo svojich začiatkoch sa aj 
velikán Jobs stretol s ne-
úspechom. Za zmienku ur-
čite stojí Apple Lisa. Osob-
ný počítač, ktorý mal byť 
revolúciou. Pre vysokú ce-
nu však v obchodoch po-
horel. Prepadákom bol tiež 
počítač Apple III, na kto-
rom sa už nepodieľal Ste-
ve Wozniak. 

3.  Hoci bez platu, 
ale lakomý

Jobs sa so ziskom a úspe-
chom nebol vždy ochotný 
podeliť. Keď pracoval 
v Atari, Jobs najal ako po-
mocníka Steva Wozniaka. 
Zatajil mu finančný bonus, 
ktorý súvisel s rýchlym vy-
tvorením programu Pong. 
Už ako šéf Applu neumož-
nil spolupracovníkom na-
kupovať akcie firmy.

4. Pixar na predaj

Jobs neveril, že Pixar doká-
že tvoriť úspešné animova-
né filmy a chcel z neho pro-
ducenta hardvéru. Napo-
kon ho viackrát chcel 
predať. Núkal ho aj Billovi 
Gatesovi. Tvorcu úspešných 
filmov nakoniec pohltil Dis-
ney. Jobs mohol byť rád, že 
predaj trval tak dlho, firmu 
predal za 7,4 miliardy.

5.  Neúspešný čierny 
NeXT

Jobsovým zakopnutím bo-
la aj firma NeXT. NeXT bol 
operačný systém, ku ktoré-
mu Jobs vytvoril aj dva 
čierne počítače. Úspech 
nezískali a firmu kúpil 
Apple. Jediným úspechom 
NeXT-u je, že na ňom v ro-
ku 1991 Tim Berners Lee 
vytvoril prvý webový server 
a webový prehliadač.

Neúspechy

Informácie o hospodárení emitentov:
1. Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Pro-
perties a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidova-
né finančné výsledky podľa SAS k 30.6.2016, podľa kto-
rých spoločnosť dosiahla zisk 45 450 951,- EUR.
Emitent zároveň poskytol BCPB neauditované konsoli-
dované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2016, 

podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 15 074 000,- 
EUR.

2. Emitent kótovaných cenných papierov Biotika a.s. posky-
tol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky 
podľa SAS k 30.6.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla 
zisk 527 134,- EUR.

Oznámenie BCPB

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

 -0,45 -0,36 -0,44 -0,33 -0,38 -0,27 -0,29 -0,19 -0,22 -0,11 -0,15 -0,05
 0,42 0,52 0,54 0,57 0,73 0,86 1,15 1,35 1,30 1,45 1,44 1,57
 0,20 0,39 0,40 0,59 0,45 0,64 0,51 0,69 0,60 0,79 0,65 0,84
 -0,90 -0,56 -0,72 -0,47 -0,61 -0,36 -0,64 -0,34 -0,44 -0,19 -0,32 -0,07
 -0,89 -0,68 -0,87 -0,62 -0,86 -0,56 -0,85 -0,60 -0,81 -0,59 -0,66 -0,36
 -0,30 0,01 -0,30 -0,04 -0,42 -0,17 -0,37 -0,12 -0,33 -0,08 -0,22 -0,02

Eurodepozity   4. 10. 2016 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

 0,26719 0,3285 0,38275 0,5345 – 0,75806
 -0,371 -0,338 -0,301 -0,203 -0,131 -0,064
 0,4227 0,6490 0,8579 1,2478 – 1,5590
 -0,03714 -0,02529 -0,02414 0,00371 – 0,10357

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  4. 10. 2016

 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 08.10.2021 102,873 -0,564 0 15.08.2026 100,829 -0,084
 0 25.05.2021 101,990 -0,424 0,5 25.05.2026 103,195 0,1654
 3 15.11.2021 117,216 -0,335 1,75 15.11.2025 115,361 0,059
 4,25 28.09.2021 123,802 -0,465 1 22.06.2026 107,687 0,1998
 3,25 15.07.2021 118,339 -0,533 0,5 15.07.2026 104,480 0,041
 0 08.10.2021 102,873 -0,564 0 15.08.2026 100,829 -0,084
 3,75 07.09.2021 117,289 0,217 1,5 22.07.2026 106,99 0,758
 0,75 30.07.2021 103,28 0,067 1,95 30.04.2026 109,176 0,942
 0,45 01.06.2021 100,741 0,29 1,6 01.06.2026 103,057 1,266
 3,85 29.09.2021 120,15 -0,175 1 26.06.2026 106,9 0,28
 3,5 15.04.2021 118,384 -0,507 0,5 15.04.2026 104,115 0,066

Vládne dlhopisy 4. 10. 2016


