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Poľnonákup TURIEC, a.s., Robotnícka 2, 036 80 Martin

zapísaná v Obchodnom registri OS V Žiline, oddiel Sa, vložka č. 86/L

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
zvoláva

Riadne valné zhromaždenie akcionárov,
ktoré sa uskutoční 9. 6. 2015  o 13.00 hodine v sídle spoločnosti.

Program riadneho valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie RVZ, kontrola uznášaniaschopnosti.   
  2. Voľba orgánov RVZ. 
  3. Výročná správa o činnosti a hospodárení spoločnosti za rok 2014.
  4. Nerozdelený zisk minulých rokov – návrh na jeho zúčtovanie.
  5. Správa DR  a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.
  6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierke  spoločnosti za rok 2014.
  7.  Zmena stanov spoločnosti – navrhovaná zmena sa týka čl. č. XI. DR spoločnosti, bod č. 6 – zmena 

počtu členov DR.
  8. Odvolanie členov DR a voľba členov DR.
  9. Odmeny členov DR
10. Schválenie audítora na overovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.
11. Zníženie základného imania vzatím určitého počtu akcií z obehu.
12. Záver.
Rozhodujúci deň na uplatnenie práva na účasti  na riadnom valnom zhromaždení je tretí deň pred-
chádzajúci dňu konania valného zhromaždenia (§ 180 ods. 2 Obchodného zákona).
Prezentácia akcionárov sa uskutoční  dňa 9. 6. 2015 v čase od 12.00 hod. do 12.45 hod. v mieste konania 
RVZ.        
Poučenie akcionárov :
a) Akcionár má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení  (VZ)  a právo hlasovať na ňom. Hlasovacie 
právo sa riadi menovitou hodnotou jeho akcii , pričom na každých 33.19 € pripadá jeden hlas. 
b) Akcionár má právo požadovať na VZ informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 , Obchodného zá-
konníka (ObZ), ( na VZ alebo  v lehote do 15 dní ) a právo zaradiť ním určenú záležitosť do programu 
rokovania VZ podľa § 181 ods. 1 ObZ ( VZ sa musí konať v lehote do 40 dní od doručenia žiadosti).
c) Akcionár má možnosť zúčastniť sa VZ  v  zastúpení na základe písomného splnomocnenia podľa 
§ 184 ods.1, § 190 e a § 190 f ObZ a v súlade so stanovami, pričom podpis akcionára na splnomocnení 
musí byť úradne osvedčený. 
Originál  splnomocnenia je splnomocnenec povinný odovzdať pri registrácií na  RVZ.
d) Akcionári nemajú možnosť hlasovať korešpondenčným hlasovaním  podľa § 190 a ObZ, ani prostred-
níctvom elektronických prostriedkov podľa § 190 d ObZ.
e) Akcionár má možnosť získať úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení VZ na interne-
tovej adrese www.polnonakupturiec.sk a osobne v sídle spoločnosti v pracovných dňoch od 10.00 do 
14.00, ak tak ukladá zákon alebo stanovy.
 
Hlavné údaje riadnej individuálnej účtovnej závierky  za rok 2014 (v €):
Strana aktív: 
Spolu majetok:  2.347.386
Z toho neobežný majetok: 1.121.208
              obežný majetok: 1.222.844 
              časové rozlíšenie:         3.334  
                       

                 Ján Hupka                                                                                                                   Elfrída Michalcová   
predseda predstavenstva  v.r.                                                                               podpredsedníčka predstavenstva v.r.

Strana pasív:
Spolu vlastné imanie a záväzky:                                                 2.347.386
Z toho vlastné imanie:                                                                 1.815.795  
                  záväzky:                                                                                 397.936
            časové rozlíšenie:                                                                133.655                
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení:  -53.111

S P L N O M O C N E N I E
na zastupovanie  akcionára  na riadnom valnom zhromaždení  spoločnosti

 Poľnonákup TURIEC a.s. Robotnícka 2, 036 80 Martin
(vzor tlačiva)

Akcionár (meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo meno, sídlo a IČO právnickej oso-
by) týmto splnomocňuje (meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo splnomocnenca), aby ho zastupoval 
na riadnom valnom zhromaždení (RVZ), ktoré sa uskutoční dňa 9. 6. 2015 o 13.00 hodine v sídle spo-
ločnosti.
Splnomocnenie sa vydáva len na uvedené RVZ, pričom doručením jeho odvolania spoločnosti stráca 
platnosť.
  
Miesto  a dátum vystavenia splnomocnenia úradne osvedčený podpis akcionára

HN12284

Kompletné ekonomické spravodajstvo 
počas celého dňa

I N Z E R C I A

Apple Pay by mali 
otestovať na Slovensku
TECHNOLÓGIE l Naša krajina potvrdzuje pozíciu jednotky v bezkontaktných platbách.

Bratislava – Slovensko nechce za-
spať dobu a je otvorené inováciám. 
Dokazuje to naša dlhoročná pozí-
cia jednotky v bezkontaktných 
platbách aj aktuálne plány karto-
vých spoločností, ktoré predstavili 
svoje novinky pre náš trh.

Medzi nimi je aj unikátny sys-
tém platieb pomocou smartfónov 
či inteligentných hodiniek. Práve 
Česko a Slovensko by mohli byť 
medzi prvými trhmi, kde by sa ta-
kéto platby testovali. „Pre príchod 
na trh v oboch krajinách sú pripra-
vené hneď dva nové spôsoby pla-
tieb. Jedným z nich je aj systém 
MDES, ktorý sme vyvíjali v spolu-
práci s Apple Pay,“ uviedol Richard 
Walitza zo spoločnosti MasterCard 
na podujatí HNacademy.

Pomocou nového systému bude 
možné uskutočňovať platby cez 
smartfóny Apple alebo cez hodin-
ky AppleWatch bez toho, aby ste 
kartu museli mať fyzicky pri sebe. 
Stačí sa pomocou údajov pripojiť 
do systému MasterCard.

Slovensko je lídrom
Ďalším spôsobom platby je Master-
Pass. „Len v Česku je už približne 
70 percent transakcií uskutočne-
ných cez mobilný internet. Ľudia 
tak nakupujú cestovné lístky alebo 
platia v reštauráciách, jednoducho 
šetria čas,“ tvrdí Walitza. 

Slovensko je líder v platbách 
bezkontaktne, stále však čelí vý-
zvam do budúcnosti. Aj o tom sa 
hovorilo na bratislavskom odbor-
nom seminári, ktorý zorganizo-
valo Združenie pre bankové kar-
ty v spolupráci s HN. Na seminári 
odznelo tiež niekoľko príspevkov 
o napredovaní v inováciách a tren-

doch v kartovom biznise. „Virtua-
lizácia a využívanie moderných a 
atraktívnych spôsobov platby má 
na Slovensku budúcnosť.“ Taký 
bol jeden z hlavných motívov, kto-
rý poslucháčom v úvode ponúkol 
aj Ivan Kubaš, šéf Združenia pre 
bankové karty. 

Slovensko je lídrom
Príchod možnosti bezkontaktnej 
platby sa udial už v roku 2008. Tr-
valo to dlhšie, kým sa s týmto sys-
témom dokázali oboznámiť a vy-
užívať ho aj bežní bankoví klienti.

Dnes sa však ukazuje, že Slo-
vensko sa s bezkontaktnými spô-
sobmi platby popasovalo a vypra-

covalo sa na európskeho lídra. Ku 
koncu roka 2014 registrovalo Zdru-
ženie pre bankové karty na Sloven-
sku viac ako 3,2 milióna vydaných 
bezkontaktných kariet. „Neustále 
pozorujeme trend, že bezkontakt-
né platby čoraz viac narastajú. Na-
priek tomu, že je tak možné pla-
tiť len do výšky dvadsiatich eur,“ 
povedal Ivan Kubaš. S inováciami 
pre slovenského zákazníka prichá-
dzajú i ďalšie kartové spoločnos-
ti. „Kartu American Express Blue, 
ktorú je možné získať cez sloven-
ského partnera VÚB, má na Slo-
vensku už viac ako 15-tisíc ľudí,“ 
povedala Zuzana Trajčov z Ameri-
can Express Slovensko.

Ján Meľuch ©hn

jan.meluch@mafraslovakia.sk

ROZHOVOR

Sme lídrom už aj v mobilných platbách 
Začali už platobné karty prevlá-
dať nad hotovosťou aj na Sloven-
sku?

Keď mám byť úprimný, tak po-
merne narastá množstvo platieb 
platobnými kartami. Je to spôso-
bené aj technologickými novinka-
mi na Slovensku. Hotovosť však 
stále prevláda.

Jednou z najzásadnejších tech-
nologických noviniek boli bez-
kontaktné platby.

S radosťou musím konštatovať, 
že Slovensko je lídrom v bezkon-
taktných platbách. Ako prví zo 
stredoeurópskych krajín sme v ro-
ku 2008 implementovali možnosť 
bezkontaktnej platby. Do dvoch 
rokov sme dosiahli to, že sa Slo-
váci naučili možnosť bezkontakt-
ných platieb využívať. Jednak sme 
prestali sme dávať karty z ruky, 
čím sa zvyšuje bezpečnosť našich 
kariet, a navyše bezkontaktná 

platba urýchľuje nákupné transak-
cie. Neustále pozorujeme trend, že 
bezkontaktné platby narastajú.

Horúcim trendom súčasnosti sú 
však mobilné platby. Sme aj tu 
lídrom?

Slovensko je okrem líderstva 
v bezkontaktných platbách aj 
lídrom v mobilných platbách. Má-
me u nás už niekoľko možností, 
ktoré mobilné platby umožňujú, 
a čoraz viac sa budú implemen-
tovať aj v rozličných bankách. Sa-
motné mobilné platby však nebu-
dú len o platbe, ale aj o využíva-
ní rôznych doplnkových služieb 
či vernostných programov. Ich po-
nuka sa bude postupne rozširo-
vať. Cieľom je, aby sme jedného 
dňa mohli mať takpovediac v mo-
bile všetky svoje karty.

Vidíte teda v mobilných platbách 
budúcnosť?

Je to jedna z blízkych mét, kto-
ré by chceli finančné inštitúcie do-
siahnuť. Virtualizácia a využíva-
nie takýchto spôsobov platby majú 
budúcnosť. Aj keď to bude banky 
stáť nemalé peniaze na investíciu. 
Postupne by sa však táto investí-
cia vrátila, a navyše by sa zvýšila 
aj bezpečnosť platieb. 

Sú aj oblasti, v ktorých zaostáva-
me. Napríklad služba Cashback. 
Dá sa s tým niečo robiť?

Cashback je zaujímavá služ-
ba, ktorá ponúka klientom istú 
formu vrátenia peňazí pri platbe 
kartou v obchode. Cashback za-
tiaľ na Slovensku využívajú len 
niektoré banky a inštitúcie. Do-
siaľ to nemalo, bohužiaľ, veľký 
úspech. Veľmi to však závisí aj 
od inštitúcie, ktorá to poskytu-
je. Myslím si, že na Slovensku je 
dostatočný priestor na rozšírenie 
tejto služby.   (MEL)

Napriek veľkým pokrokom 
v kartovom biznise dôverujú 
Slováci hlavne hotovosti, 
tvrdí pre HN Ivan Kubaš, 
predseda Združenia pre 
bankové karty.

Ivan Kubaš, 

predseda Združenia 
pre bankové karty

ORGANIZÁTORI

Združenie pre bankové karty 
Slovenskej republiky
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Využívanie 

moderných 

a atraktívnych 

spôsobov platby 

má na Slovensku 

budúcnosť. 

Ivan Kubaš, 
šéf Združenia 
pre bankové karty

Peter Géc z Infinity Consuling verí, že v budúcnosti by drahé platobné terminály mohli nahradiť smartfóny. SNÍMKA: HN/PETER MAYER 


