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Finančných podvodov 
cez Facebook pribúda
SOCIÁLNE SIETE 

Oklamaní používatelia majú možnosť obrátiť sa 

na políciu alebo podozrivú stránku nahlásiť 

priamo Facebooku. Riešenie takýchto prípadov je 

však komplikované.

Bratislava – Facebooková strán-
ka vyhlási súťaž, používateľ 
splní všetky potrebné pravidlá, 
stránka ho vyžrebuje a on by sa 
mal stať výhercom produktu. Ne-
vinne vyzerajúca súťaž sa však 
mení na problém vo chvíli, keď 
namiesto doručenia výhry začne 
stránka od používateľa žiadať 
príliš veľa osobných údajov. 

Takéto praktiky stránok, kto-
rých cieľom je získať od použí-
vateľov peniaze, sú známe aj 
Adriene, ktorá sa zapojila do sú-
ťaže prostredníctvom facebooko-
vej stránky TravelSlovakia. Splni-
la podmienky súťaže a následne 
dostala správu, kde ju stránka in-
formovala o tom, že sa stala vý-
herkyňou dovolenky pre tri oso-
by na Bali. Stránka sa ďalej pý-
tala, či vlastní paušál v mobile, 
keďže na udelenie výhry je po-
trebné ešte zaslanie bezplatnej 
SMS. Podľa informácií HN do-
sahuje cena „bezplatnej“ SMS 18 

eur, pričom stránka väčšinou vy-
žaduje, aby ju používateľ poslal 
opakovane z dôvodu chyby či ne-
potvrdenia. Adriena odpovedala, 
že nechápe, prečo by mala posie-
lať SMS. Stránka na jej otázku re-
agovala tým, že ju bez vysvetle-
nia zablokovala.

Takýchto online podvodov ne-
ustále pribúda a ich riešenie je 
komplikované. „Pred rokom nám 
napísal jeden človek za mesiac. 
Dnes sú to pre rôzne dôvody je-
den až dvaja ľudia denne, prípad-
ne aj niekoľko,“ hovorí Tomáš 
Solomon, šéfredaktor magazínu 
Hoax.sk. Magazín sa zaoberá od-
haľovaním online podvodov.

Čoraz viac prípadov
Používatelia, ktorým sa zdá sprá-
vanie stránok podozrivé, majú 
niekoľko možností zakročiť. 
Polícia takéto prípady rieši ako 
trestný čin, čiže vyšetruje ich na-
príklad ako podvod alebo krádež. 
„Zákon totiž nerozlišuje trestné 
činy, ktoré sú spáchané využitím 
alebo zneužitím internetu,“ vy-
svetľuje Michal Slivka, hovorca 

Prezídia Policajného zboru. Solo-
mon však dodáva, že podvodníci 
podľa jeho skúseností postupu-
jú tak, že ľudí okrádajú o malé 
sumy, keď polícia nekoná.

Slovenská polícia informuje 
o podozrivých stránkach aj na 
svojom facebookovom profile, 
kde už upozornila napríklad na 
spomínanú stránku SlovakiaTra-
vel či Nabytok Star a tiež na in-
stagramový profil Vyhrajtodne-
ska. Tieto už v súčasnosti nie sú 
aktívne. Slovenská obchodná in-
špekcia zase rieši iba tie prípady 
internetových obchodov, pri kto-
rých má zákazník dôkaz o po-

rušení zákona. Používatelia ma-
jú možnosť nahlásiť podozrivé 
stránky priamo Facebooku, kto-
rý ich môže zablokovať. Niektoré 
sa však zrušia aj samy, keď získa-
jú financie a chcú zahladiť stopy. 

Podozrivé prvky momentál-
ne spĺňa aj v utorok zverejnená 
súťaž na aktívnej facebookovej 
stránke HFBike.sk, na ktorú vo 
svojom najnovšom článku upo-
zorňuje magazín Hoax.sk. Pod-
ľa Solomona je momentálne ak-
tívnych asi šesť veľkých facebo-
okových stránok, ktoré zverejňujú 
pochybné súťaže.

Rovnaký cieľ
„Dôsledkom zaslania vyžiada-
ných údajov môže byť to, že 
človek príde reálne o peniaze 
na karte,“ vysvetľuje Zuzana 
Hošalová, PR manažérka Esetu. 
Takéto prípady podľa nej možno 
klasifikovať ako sociálne inži-
nierstvo. „Je to taktika, pri kto-
rej útočník obeť navedie na to, 
aby sama spravila niečo, čo ju 
ohrozí alebo pripraví o peniaze,“ 
vysvetľuje. Podvodník sa snaží 
u obete navodiť silnú emóciu, 
aby konala neuvážene. 

Používatelia môžu takýmto 
spôsobom prísť o nemalé sumy. 
„Cez Facebook nám písalo asi 30 
ľudí len kvôli súťažiam od febru-
ára, kde prišli spolu zhruba mi-
nimálne o 600 eur,“ potvrdzuje 
Solomon.

Katarína Runnová ©hn

katarina.runnova@mafraslovakia.sk
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Grécka burza je 
najvýnosnejšia

Bratislava – Grécka burza je naj-
výnosnejším akciovým trhom toh-
to roku. Uviedol to Lukáš Kovan-
da, hlavný ekonóm Czech Fund 
Praha, s odvolaním sa na údaje 
agentúry Bloomberg. Globálny 
rebríček búrz, ktoré tento rok naj-
lepšie zhodnocujú peniaze in-
vestorov, má podľa neho nečaka-
ného víťaza – Aténsku burzu. Jej 
kľúčový burzový ukazovateľ, in-
dex Athex Composite, sa vo štvr-
tok krátko predpoludním zhodno-
coval oproti situácii na Nový rok 
o 26 percent. Žiadny iný z hlav-
ných indexov svetových búrz tento 
rok neposkytuje investorom také 
zhodnotenie. Až na druhom mies-
te sa nachádza hlavný index šang-
hajskej burzy Shanghai Composi-
te. Ten v tomto roku „pridáva“ 
25,3 percenta. Práve šanghajská 

burza bola až do stredy na čele 
rebríčka. Avšak vo štvrtok sa v Čí-
ne akciové trhy prudko prepadli. 
Zásadným dôvodom prepadu je, 
že čínska vláda sa zdráha vypočuť 
volanie trhu po ešte masívnejšej fi-
nančnej injekcii a ďalších stimulá-
ciách čínskej ekonomiky. (TASR)

Ropa prvýkrát 
prekonala 75 
dolárov za barel

Singapur – Cena ropy Brent 
vzrástla nad 75 dolárov za barel, 
čo bolo prvýkrát v tomto roku. 

Dôvodom je sprísnenie sankcií vo-
či Iránu zo strany Spojených štá-
tov, ktoré oznámili, že od mája 
končia s poskytovaním výnimiek 
na dovoz iránskej ropy. Okrem to-
ho cenu Brentu podľa analytikov 
potlačili nahor aj informácie o za-
stavení dodávok ruskej ropy do 
Poľska a Nemecka prostredníc-
tvom ropovodu pre jej problémy 
s kvalitou.  (TASR)

Eni s rastom čistého 
zisku o 15 percent
Miláno – Talianska ropná a plyná-
renská spoločnosť Eni, najväčšia 
v krajine, dosiahla v prvých troch 
mesiacoch roka nárast čistého zis-
ku o 15 percent. Presnejšie, jej čis-
tý zisk za tri mesiace do konca 
marca 2019 stúpol na 1,09 miliar-
dy eur z 946 miliónov eur v rovna-
kom období vlani. Po prepočítaní 
na akciu sa jej zisk zvýšil na 30 

centov z vlaňajších 26 centov za 
akciu. Upravený zisk za prvý štvrť-
rok 2019 vzrástol na 992 miliónov 
eur z 978 miliónov eur pred ro-
kom. (TASR)

AXA ČR a SR 
ukončila rok 2018 
so ziskom

Bratislava – Skupina AXA Česká 
republika a Slovensko dosiahla 
v roku 2018 zisk 28,3 milióna eur. 
Oproti predchádzajúcemu roku 
ide takmer o tretinový rast. Hos-
podársky výsledok potiahol rast 
vo vybraných segmentoch riziko-
vého životného poistenia a neži-
votného majetkového poistenia. 
Celkové výnosy, ako uviedli vo 
štvrtok predstavitelia spoločnosti 
na stretnutí s médiami v Bratisla-
ve, dosiahli viac než 784 miliónov 
eur.   (TASR) 

Joe Biden skúsi 
poraziť Trumpa
Washington – Bývalý americký vice-
prezident Joe Biden oficiálne oznámil 
svoju kandidatúru na prezidenta USA 
vo voľbách v roku 2020. „Základné 
hodnoty tejto krajiny... naše postavenie 
vo svete... naša úplná demokracia... 
všetko, čo urobilo Ameriku Amerikou, 
je v stávke. To je dôvodom, prečo ozna-
mujem svoju kandidatúru na preziden-
ta Spojených štátov,“ povedal Biden vo 
videu zverejnenom na Twitteri. Do sú-
boja o prezidentskú nomináciu Demo-
kratickej strany vo voľbách 2020 dopo-
siaľ vstúpili alebo takýto krok signali-
zovali už zhruba dve desiatky 
osobností. V prieskumoch sa umiest-
ňujú na prvých priečkach Bernie San-
ders, Kamala Harrisová alebo často 
práve Biden, ktorého oznámenie kan-
didatúry sa očakávalo. Podľa mnohých 
má 76-ročný Biden, bývalý viceprezi-
dent za vlády Baracka Obamu, najlep-
šie predpoklady na to, aby porazil sú-
časného republikánskeho šéfa Bieleho 
domu Donalda Trumpa.  (TASR) 
 SNÍMKA: REUTERS

SPOLOČNÉ ZNAKY 
FALOŠNÝCH 
FACEBOOKOVÝCH 
SÚŤAŽÍ

nemajú reálnu históriu ani 
kontaktné údaje

používajú cudzie obrázky 
stiahnuté z internetu

vyžadujú akciu lajkovanie, ko-
mentovanie, označovanie, 
podporu stránky

ide o inak neznámu stránku, 
ktorej obsah tvoria iba súťaže

nemajú sponzora

nemajú podrobný štatút (vy-
medzenie podmienok a poj-
mov, práva a povinnosti)

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok

EUR

USD

GPB

SEK

CHF

JPY

 0,47 0,35 0,45 0,35 0,40 0,31 0,33 0,22 0,27 0,16 0,22 0,03

 2,34 2,49 2,46 2,66 2,50 2,70 2,53 2,73 2,58 2,78 2,63 2,83

 0,55 0,85 0,71 0,79 0,80 0,89 0,95 1,04 1,05 1,14 1,15 1,24

 0,65 0,15 0,51 0,01 0,23 0,07 0,14 0,11 0,22 0,28 0,03 0,33

 0,95 0,75 0,85 0,65 0,74 0,55 0,70 0,48 0,65 0,44 0,60 0,39

 0,30 0,04 0,32 0,12 0,30 0,10 0,24 0,04 0,23 0,03 0,19 0,01

Eurodepozity   25. 4. 2019 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

 0,73313 0,7735 0,82163 0,9435 – 1,09188

 0,368 0,000 0,312 0,231 0,000 0,112

 2,3941 2,5416 2,5864 2,6198 – 2,7251

 0,11117 0,0835 0,06767 0,004 – 0,09217

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  25. 4. 2019

HN16576

Najaktuálnejšie 

ekonomické 

spravodajstvo 

na slovenskom internete

HN16583

 PREDAJ PODSTATNEJ ČASTI PODNIKU – 
PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., RAKOVO 

 (pozemky, stavby, príslušenstvo stavieb, stroje, zariadenia)

Ing. Janka Dobrocká, MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, 
správca Úpadcu  PROFIL RAKOVO, spol. s r.o., Rakovo 137, 038 42 Rakovo, IČO: 31 617 883 

VYHLASUJE  PONUKOVÉ KONANIE  v súlade s § 92 ods.1) písm. d)  2.KOLO
 

Na predaj podstatnej časti podniku Úpadcu ako celku, ktorú tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok 
Úpadcu, ( V Obchodnom  vestníku  č. 16/2019 zo dňa 23.01.2019 publikovaný  pod kódom K006975 
– Súpis oddelenej podstaty a pod kódom K006976 - Súpis všeobecnej podstaty).  Jednotlivé zložky 
podniku patriace do oddelenej a všeobecnej podstaty boli zaradené do majetku úpadcu v súpiso-
vej hodnote 1.997.770,73 €.  Podrobnosti ponukového konania boli zverejnené v Obchodnom vest-
níku č. 75/2019 zo dňa 16.4.2019 pod kódom K032164 – Vyhlásenie 2. Kola ponukového konania – 

Náležitosti ponuky,  ostatné podmienky ponukového konania a obhliadky.

V 2. ponukovom kole rozhoduje najvyššia ponúknutá suma.

Výška zábezpeky: 50.000,- €

HN16578

HN16574

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
ako zakladateľ Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., 

so sídlom Letisko, 013 41 Dolný Hričov, IČO: 36 426 032,

v zmysle § 8 ods. 3 zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 
v znení neskorších predpisov, týmto informuje, že dňa 12. 4. 2019 mu bol Letiskovou spo-
ločnosťou Žilina, a. s., predložený návrhu projektu prevodu časti majetkovej účasti štátu na 
podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s. 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 56 zo dňa 6. 2. 2019 je predmetom pre-
vodu časť majetkovej účasti štátu, ktorá predstavuje 65,52% na základnom imaní Letiskovej 
spoločnosti Žilina, a. s., na Žilinský samosprávny kraj, ktorý je v súčasnosti menšinovým akcio-
nárom spoločnosti.

HN16553

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 23. 4. 2019

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,047217 365 827 681,24 €

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,047595 62 811 686,97 €

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,059664 32 029 419,75 €

• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koefi cient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100

HN16503

Zverejnenie regulovanej informácie 

Ročná fi nančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 
a Skupiny SLOVNAFT  k 31. decembru 2018

v zmysle zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskroších predpisov

SLOVNAFT, a.s., 
so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12  Bratislava, IČO 31 322 832, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 426/B

oznamuje,
že Ročná fi nančná správa spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a Skupiny SLOVNAFT 

k 31. decembru 2018 je bezplatne sprístupnená v písomnej forme v sídle emitenta
a v elektronickej forme na internetovej stránke emitenta www.slovnaft.sk 

HN16543
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