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Aj Slovensko rozhoduje
o Bruseli. A Brusel o nás
EUROVOĽBY
Tento víkend si
zvolíme, kto nás bude
reprezentovať
v europarlamente –
práve odtiaľ prichádza
mnoho opatrení, ktoré
menia náš život. Tu je
top päť zmien, ktoré
za uplynulú päťročnicu
zaviedol Brusel.
Lucia Lauková
Romana Hlavanda Gogová
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Tri piliere
bankovej únie

Ochrana
Stop platbám
Koniec plastov
osobných
údajov
za roaming
na jedno použitie

Striedanie
času

Jednotný mechanizmus dohľadu
a jednotný mechanizmus na
reštrukturalizáciu
bánk spolu s garanciou depozitov do stotisíc eur tvoria opatrenia Únie na posilnenie európskeho bankového sektora po kríze.
Prvé dva piliere boli zavedené
v rokoch 2013 a 2014. Systém
spoločnej ochrany vkladov Európska komisia navrhla zaviesť
koncom roka 2015. Piliere majú
zabrániť opakovaniu finančnej
krízy prostredníctvom kontroly
bánk a ochrany peňazí občanov.

Zásadnú ranu v boji so znečistením
planéty Brusel
udelil prijatím celoplošného zákazu
jednorazových plastov. Z našich
životov by tak do dvoch rokov
mali zmiznúť umelohmotné
slamky, riad na jedno použitie,
bavlnené tampóny, nezálohované PET fľaše, ale aj rúčky
z balónov. Všetky tieto produkty
budú musieť od roku 2021 firmy
produkovať
z iných,
ekologickejších
materiálov.

Dvakrát do roka sme
prestavovali hodinky.
Striedanie času sa
však definitívne končí,
tento rok to odhlasoval Európsky parlament po
niekoľkomesačnej diskusii. Návrh zo strany Európskej komisie
prišiel po kritike obyvateľov, ktorých prestavovanie času otravovalo. Poslanci nakoniec rozhodli,
že naposledy budeme čas deliť
na letný a zimný v roku 2021.
Krajiny sa budú môcť rozhodnúť,
ktorý čas si ponechajú.

Právo byť zabudnutý
a vymazaný z internetu je najznámejšie
z opatrení nových
zjednotených pravidiel ochrany osobných údajov,
ktoré vstúpili do platnosti práve
pred rokom. Nové povinnosti
najzásadnejšie
zasiahli firmy
a inštitúcie,
ktoré pracujú s citlivými informáciami
o klientoch.

Dekáda čakania na
lacnejšie telefonovanie či SMS správy
z cudziny sa skončila
v júni 2017. Europarlament totiž schválil legislatívu,
ktorú nazývali aj „roam like
at home“. Zákazníci všetkých
mobilných operátorov sa tak
dočkali dňa, keď v zahraničí využívali telekomunikačné služby
za rovnakých podmienok a cien
ako doma. Znamená to, že ak
vycestujete napríklad na dovolenku do Chorvátska, minúta telefonátu vás vyjde presne toľko,
koľko doma.

Viac na strane 2 a 3, Slováci...
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163,8

dosahoval hrubý
domáci produkt
európskej
dvadsaťosmičky
v roku 2018

rástlo
priemerne
hospodárstvo
Únie medzi
rokmi 2014
a 2018

bola
nezamestnanosť
v EÚ 28 v roku
2018

HDP bol
priemerný
deficit v Únie
v roku 2018

HDP bol vlani
priemerný
hrubý dlh krajín
Európskej únie

bola výška exportov
Únie na konci roku
2018
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Potravinári si uvidia do „kuchyne“,
majú odhaliť, ako tvoria svoje ceny

Home Credit ide
na burzu po miliardu

Bratislava – Cena surovín, cena
práce, výrobné náklady, výdavky
spojené s dopravou, so skladovaním či s poistením. Všetky tieto
informácie by sa mali už čoskoro
sprístupniť pre oboch účastníkov
obchodného vzťahu: pre odberateľa a aj pre dodávateľa potravín.
Opatrenie tak umožní firmám vi-

dieť do podnikateľských stratégií
potravinárov aj obchodníkov.
Vyplýva to z nového návrhu Európskej komisie, ktorá chce posilniť cenovú transparentnosť v potravinovom reťazci. Kým komisia
odôvodňuje svoje kroky najmä snahou o spravodlivejšie vzťahy medzi účastníkmi, reťazce aj výrob-

covia sa chystajú analyzovať dosahy opatrenia v praxi. Boja sa totiž
nadbytočnej administratívnej záťaže, zásahov do trhového prostredia
aj narušenia konkurenčnej výhody. „Ide o citlivú záležitosť, budeme skúmať a porovnávať ustanovenia slovenskej legislatívy, týkajúcej sa obchodného tajomstva,“

Cena

Predplatné

cena 1,19 EUR /
predplatné 0,876 EUR

tel.: 02 48 238 238, www.hnonline.sk/predplatne
e-mail: predplatne@mafraslovakia.sk

povedal Martin Katriak, prezident
Zväzu obchodu.
Maloobchodný analytik Ľubomír Drahovský navyše dodáva, že
z návrhu nie je jasné, ako by malo sprístupnenie informácií podnikateľom pomôcť.
(KR)
Viac na strane 9, Obchodné...

Bratislava – Poskytovateľ spotrebných úverov Home Credit si
ide požičať miliardu dolárov na
burzu v Hongkongu. S akciami
Home Credit, ktorý spadá pod
skupinu PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera, by sa malo
začať obchodovať v septembri,
tvrdí agentúra Reuters. Spoločnosť tak primárnou ponukou

akcií získa prostriedky na rozvoj podnikania. „Vstup na burzu
na čínskom trhu by mal firme
poskytnúť ďalšie financie na
expanziu na ázijských trhoch,“
hovorí Lukáš Baloga, analytik
Capital Markets. Čína je pre Home Credit nosným trhom. (RT )
Viac na strane 10, Kellnerova...
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Základy kartového
biznisu II.

Termín podujatia

Spoluorganizátor

23. 5. 2019

Miesto podujatia
Vienna House Easy
Bratislava

Platby mobilom odrádzajú zlodejov
BANKOVNÍCTVO
Slováci čoraz viac
siahajú po platbách
prostredníctvom
smartfónu či hodiniek.
Vladimíra Púpavová
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vladimira.pupavova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Slováci vlani realizovali viac ako 563 miliónov platieb
platobnými kartami, z toho až 59
percent bezkontaktne. Banky zároveň evidujú aj rast platieb prostredníctvom virtuálnej karty v mobilnom zariadení. Očakáva sa, že po
spustení platieb cez Apple Pay,
ktoré sa podľa informácií HN majú spustiť v najbližších týždňoch,
záujem o platenie mobilným telefónom porastie viac ako doteraz.
„Platenie prostredníctvom mobilného telefónu, nie je len pohodlné,
ale aj menej rizikové,“ povedal generálny riaditeľ DanubePay Roman
Džavoronok na konferencii Základy kartového biznisu II.

O kartovom biznise diskutovali (zľava) Lukáš Pokorný z Mastercard, Lukáš Hanžl z Visa, Miroslav Pekárek zo Zentity a Roman
SNÍMKA: HN/PETER MAYER
Džavoronok z DanubePay.

z karty sa môžu z istej vzdialenosti dostať aj kybernetickí zločinci.
Platobnú kartu teda možno nielen
fyzicky ukradnúť a aspoň chvíľu
ňou nakupovať, ale je tu aj nový
spôsob krádeže. Paradoxne, na
Karta verzus mobilný telefón vine je bezdrôtová technológia
Bezkontaktný spôsob platieb je NFC uľahčujúca a zrýchľujúca
pre používateľov síce pohodlný, platbu. Údaje z karty sa prenášajú
no nesie so sebou riziko. K údajom na čítačku bezdrôtovo. Zástupco-

via bankového priemyslu tvrdia,
že aby útočník vedel načítať dáta,
musí byť počas plánovaného útoku
vzdialený od čítačky menej než päť
centimetrov. Zlodeji však inštalujú
rôzne zariadenia na bankomaty
alebo platobné terminály a problém nastane, ak sa útočník dostane
k číslu karty, dátumu ukončenia
platnosti alebo ku kódu, ktorý slú-

ži na autentifikáciu držiteľa platobnej karty.

Viac bezpečnostných prvkov
Platba mobilom takýto problém vylučuje. Moderné mobilné telefóny
obsahujú viacero bezpečnostných
prvkov, ktoré je možné použiť aj
v platobnej aplikácii. „Miera bezpečnosti je teda väčšia ako pri

klasickej platbe kartou, zapojenie
inteligentných telefónov do internetu však vytvára možnosť nových
možností zneužitia,“ myslí si Peter Géc zo Združenia pre bankové
karty.
Pri mobilnej aplikácii sa však
číslo karty zakaždým mení, preto je jeho prípadná krádež zbytočná. Pretože číslo karty je jednorazové, nemožno ju zneužiť na ďalšie platby. „Pri klasickej platbe sa
útočníci snažia získať údaje z karty, pri nových typoch platieb je
nutné získať prístup do klientovho účtu prostredníctvom klientskej
zóny na internete alebo v mobilnej
aplikácii. Útočníci sa preto posúvajú výlučne do virtuálneho sveta,
kde sa snažia vytvoriť rôzne riešenia na získanie týchto prístupov,“
tvrdí Géc. Vo svojej praxi sa stretáva s falošnými správami, ktoré vyzývajú na zadanie mena a hesla,
ale aj s komplexnými aplikáciami,
ktoré monitorujú činnosť mobilného zariadenia a posielajú útočníkovi získané dáta.
Bankoví odborníci sa však zhodujú, že podvodov s platobnými
kartami napriek tomu rok čo rok
ubúda. „Platby prostredníctvom telefónu, hodiniek alebo podobných
zariadení sú rozhodne bezpečnejšie ako platby prostredníctvom
karty. Podvodníci nemajú nové

spôsoby platieb radi,“ potvrdzuje
Miroslav Pekárek, inovátor v oblasti digitálnych platieb zo spoločnosti Zentity.
Zároveň však upozorňuje, že
virtuálna karta v rôznych zariadeniach je zatiaľ stále naviazaná na
klasickú plastovú kartu.

Banky chcú nové technológie
Banky hodnotia zavedenie bezkontaktných platieb a platby mobilom ako úspešné.
„Naša banka už niekoľko rokov
vydáva iba bezkontaktné platobné
karty, aktuálne ich máme vydaných takmer 1,5 milióna kusov,“
uviedla Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Podľa
nej využívanie Google Pay výrazne
prekročilo očakávania, za posledný štvrťrok narástol objem platieb
takmer o 40 percent. Používatelia
Google Pay urobia priemerne dvakrát viac platieb ako tí, čo platia
priamo platobnou kartou.
Podobnú skúsenosť hlásia aj ostatné banky. „Rast záujmu našich
klientov o modernú formu spravovania svojich financií cez mobilnú
aplikáciu z roka na rok stúpa. Medziročný nárast používateľov mobilbankingu za rok 2018 predstavuje až 42,57 percenta,“ tvrdí PR
manažér VÚB banky Dominik Miša.
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IKEA otvorí svoj prvý
obchod v Mexiku
Mexiko – Švédsky nábytkársky gigant IKEA vo štvrtok oznámil, že
na budúci rok otvorí svoj prvý obchod v Mexiku a postupne plánuje
pridať ďalšie obchody po celej krajine. Najväčší svetový predajca nábytku sa rozhodol expandovať
v Latinskej Amerike, keďže na svojich hlavných trhoch v USA a Eu-

hľade, ktoré umožnili výrobcom
automobilov, aby podvádzali pri
emisiách. Informovala o tom prokuratúra v Stuttgarte. Súkromná
firma Bosch dodala automobilkám
približne 17 miliónov technických
zariadení vybavených softvérom
na riadenie motorov. Boli medzi
nimi aj nástroje, ktoré umožnili výrobcom automobilov manipulovať
s emisnými testmi, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
(TASR)

Výstavba a prevádzka čerpacích staníc PHM
na odpočívadlách rýchlostnej cesty R1 - Pohranice
Spoločnosť Granvia a.s., koncesionár rýchlostnej cesty R1 – úseky Nitra – Tekovské Nemce a Banská
Bystrica – Severný obchvat, vyhlasuje súťaž na prenájom pozemkov a na výstavbu a prevádzku čerpacích staníc pohonných hmôt a energií na obojstranných odpočívadlách Pohranice v katastrálnom
území Pohranice, v blízkosti križovatky Nitra-východ.
Viac informácii o súťaži nájdete na stránke: http://www.pr1bina.sk/sk/aktuality/aktualne-informacie.
HN16699

Rusko a Bielorusko
pripravujú rokovania
o rope
Moskva – Podpredseda ruskej
vlády Dmitrij Kozak sa vo štvrtok
stretne s bieloruským partnerom
rópe čelí čoraz väčšej konkurencii. Igorom Ljašenkom, aby skoordinovali energetické otázky predtým,
Švédsky reťazec, známy pre svoj
ako sa zídu predsedovia oboch vlád
moderný a lacný dizajn, chce na
na rokovaniach o kontaminovanej
jeseň roku 2020 otvoriť prvý obchod vo východnej časti hlavného rope v ropovode Družba. Uviedol
mesta Mexiko. Plánuje tiež predá- to Kozakov poradca. Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev má
vať svoje výrobky online, povedal
Malcolm Pruys, obchodný riaditeľ diskutovať s bieloruským náprotivkom Sergejom Rumanom o tejmexickej divízie IKEA. Dodal, že
to záležitosti v piatok, uviedli agenpostupne by reťazec chcel rozšíriť
túry. Podľa Reuters je tiež možné,
svoju sieť obchodov aj do ďalších
že ruský prezident Vladimir Putin
miest rôznej veľkosti v celej krajine. Prvý obchod bude stredne veľ- a bieloruský prezident Alexander Lukašenko budú rokovať aj
ký, ponúkne 7 500 produktov
a reštauráciu pre viac ako 650 ľudí. o najnovšom návrhu Bieloruska
na nákup ropy z Kazachstanu,
IKEA má 427 predajní na 52 trkeď sa na budúci týždeň stretnú
hoch po celom svete. Obchody
v Európe a USA sú motorom väčši- v kazašskom meste Nur-Sultan.
Lukašenko totiž dnes dopoludnia
ny tržieb skupiny Inter IKEA
Group a jej franchisingu. Ale v po- navrhol na stretnutí s kazašským
veľvyslancom v Minsku, aby jeho
slednom čase čelia čoraz väčšej
krajina vstúpila do rozhovorov
konkurencii najmä online predajcov nábytku.
(TASR) o dodávke ropy do Bieloruska. Vyslanec povedal, že Kazachstan je
pripravený dodávať ropu do Bieloruska, ale je potrebné získať na to
aj súhlas Ruskej federácie. (TASR)

Bosch súhlasil
s pokutou
za emisný škandál

Stuttgart – Nemecká spoločnosť
Bosch, dodávateľ komponentov
pre automobilový priemysel, súhlasila, že zaplatí pokutu vo výške
90 miliónov eur za chyby pri do-
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HN16698

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
Údaje o dôchodkových fondoch
aktuálna hodnota
čistá hodnota
k 20. 05. 2019
dôchodkovej jednotky
majetku (NAV)
STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.
0,047404
368 546 748,03 €
PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.
0,045085
59 875 565,08 €
PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.
0,058515
32 007 965,60 €
• odplata za správu majetku vo fonde 0,3 %, odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu 1,0 %
• koeﬁcient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie 0,100
HN16503

HN16703
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