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Ústavný súd: Súdy nemali pravdu. 
Novinári môžu slobodne písať o Gorile
Bratislava – Novinári môžu písať 
o spise Gorila a citovať z neho. To 
skonštatoval Ústavný súd, ktorý 
rozhodoval o porušení ústav-
ných práv spoločnosti MAFRA 
Slovakia, vydavateľa denníka 
Hospodárske noviny, rozsud-
kom Krajského súdu Bratislava 
vo veci žaloby spoločnosti Pen-

ta Investments Group Limited. 
Spoločnosť podala na vydavateľa 
žalobu po uverejnení komentára 
v júni 2013. Nepáčilo sa jej citova-
nie zo spisu a žiadala uverejnenie 
opravy. Ústavný súd však v nále-
ze konštatoval, že médiá majú 
právo písať o spise a komentovať 
ho. Podľa sudcov je absurdné, aby 

novinári nahrádzali orgány činné 
v trestnom konaní a zisťovali au-
tenticitu spisu. 

Ako tvrdia, keby médiá ne-
mohli Gorilu citovať, bolo by to 
z hľadiska slobody prejavu neak-
ceptovateľné. „Ide o závažnú ce-
lospoločenskú tému, ku ktorej 
médiá musia mať možnosť vyjad-

rovať sa. Ich úlohou je totiž pou-
kazovať aj na politické prešľapy 
a škandály,“ konštatujú sudco-
via v rozhodnutí. Lenka Katríko-
vá z advokátskej kancelárie Sten-
tors takéto rozhodnutie považuje 
za precedens.

Pokračovanie na strane 4 

AUTOMOTIVE

Tesla chce hotovosť. 
Vydá akcie za miliardy  

Bratislava – Prerábanie na kaž-
dom vyrobenom elektromobile, 
neplnenie cieľov, zmätok v stra-
tégii firmy. To sú najväčšie prob-
lémy amerického výrobcu auto-
mobilov Tesla. To sa podpisuje aj 
pod kondíciu spoločnosti. Jej šéf 
Elon Musk prišiel s nápadom, 
ako získať potrebný kapitál. Vy-
dá akcie spolu s dlhopismi za 

2,3 miliardy dolárov. „Správne 
načasovanie je dôležité,“ vyjad-
ril sa Musk, no výsledky spoloč-
nosti hovoria o inom. Tesla má 
za sebou ďalší negatívny kvar-
tál. Počas prvého štvrťroku toh-
to roku prerobila viac ako 700 
miliónov dolárov.   (JP)

Viac na strane 9, Tesla získa...

Pellegrini 
sľúbil 
Trumpovi 
zbrojenie 
Bratislava – Premiér Peter Pellegrini 

potešil Donalda Trumpa. Na rokovaní 

na pôde Bieleho domu predseda vlády 

americkému prezidentovi v piatok pri-

sľúbil, že Slovensko dosiahne v armád-

nych výdavkoch dve percentá HDP už 

v roku 2022. Teda o dva roky skôr, ako 

sa pôvodne predpokladalo. Trump 

ocenil, že sa Slovensko blíži k dvojper-

centnej hranici. „Očakávame, že mnohí 

ďalší sa pridajú,“ poznamenal. Sloven-

ský premiér Trumpa pozval na Sloven-

sko a ako najvhodnejší termín zvolil 

75. výročie osláv SNP. Prezident USA 

sa k návšteve nevyjadril.  (PK)

Viac na strane 5, Pellegrini... 

Slovenský hokej si chráni 
biznis. Podal päť žalôb

Bratislava – Už len štyri dni ostá-
vajú do začiatku hokejových maj-
strovstiev sveta na Slovensku. 
A čím bližšie je šampionát, tým 
častejšie vídať aktivitu firiem 
predávajúcich dresy a ďalšie pro-
dukty s hokejovou tematikou. 
Snaha niektorých z nich zarobiť 

na vlne fanúšikovského záujmu 
sa nepozdáva Slovenskému zvä-
zu ľadového hokeja. Podľa zistení 
HN podala federácia na firmy päť 
žalôb na ochranu proti nekalej sú-
ťaži a ochranu práv priemyselného 
vlastníctva. „Pokúšajú sa imitovať 
tovar určený na propagáciu slo-
venskej hokejovej reprezentácie,“ 
uviedol pre HN Marián Maholányi 
z advokátskej kancelárie LEGAL & 
CORP, ktorá zastupuje dcéru zvä-

zu, Marketing SZĽH. „Týmto ko-
naním rôzne spoločnosti vytvárajú 
nebezpečenstvo zámeny tovarov,“ 
tvrdí Maholányi. Advokátska kan-
celária a ani zväz nechceli konkre-
tizovať mená spoločností, ktorých 
sa žaloby týkajú. No podľa infor-
mácií HN ide o päticu firiem. HN 
oslovili všetky – do uzávierky sa 
vyjadrili dve. „Nemáme vedomosť, 
že by naša spoločnosť využívala 
prostriedky nekalej súťaže,“ skon-

štatoval Ľubomír Bizub, konateľ 
eseročky 3b. Podobne argumento-
valo aj výrobné družstvo A T A K. 
Zväz sa na tieto kroky odhodlal 
kvôli tomu, že má vlastné licen-
cované výrobky. Podľa riaditeľa 
marketingu Vladimíra Jančeka 
prichádza hokej konaním firiem, 
ktoré nevlastnia licenciu, každo-
ročne o státisíce eur.

Pokračovanie na strane 8 

ZISTENIE HN 

Viaceré spoločnosti 

môžu podľa SZĽH 

predajom 

nelicencovaných 

produktov porušovať 

zákon a pripravovať 

hokej o státisíce eur.

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

SNÍMKA: REUTERS
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ZAŽALOVANÉ FIRMY

3b, s. r. o.

FANSTORE, s. r. o.

Raiffeisen Centrobank AG 
Slovak Branch, pobočka 
zahraničnej banky

A T A K, výrobné družstvo

SAVENCIA Fromage & Dairy 
SK, a. s. 



HOSPODÁRSKE NOVINY

PONDELOK  6. MÁJA 201910  FIRMY & FINANCIE

IQOS po dvoch rokoch 
vstupuje na trh v USA
BIZNIS 

Philip Morris expanduje 

s e-cigaretami 

na americký trh. 

Americký gigant Altria 

Group si tak môže 

pripísať po dvoch 

rokoch čakania menšie 

víťazstvo, aj keď to na 

začiatku nebude mať 

práve jednoduché.

Bratislava – IQOS dostal v USA ze-
lenú po tom, čo Úrad pre kontrolu 
potravín a liečiv v utorok oznámil, 
že povolí predaj elektronických 
tabakových zariadení výrobcu 
Philip Morris. „Rozhodnutie FDA 
o povolení IQOS v USA je dôleži-
tým krokom vpred pre približne 
40 miliónov amerických mužov 
a žien, ktorí fajčia,“ uviedol pre 
denník The New York Times An-
dré Calantzopoulos, výkonný ria-
diteľ Philip Morris International a 
dodal, že niektorí zákazníci s kla-
sickým fajčením prestanú a pre 
nich ponúka elektronická verzia 
alternatívu fajčenia bez dymu.

Americký trh je pre spoločnosť 
veľkou príležitosťou s mnohými 
potenciálnymi zákazníkmi, kde 
sú elektronické cigarety veľkým 
lákadlom najmä pre mladých ľudí. 

Očakávané zlepšenie
IQOS spadá pod výrobu spoloč-
nosti Philip Morris International, 
ktorá patrí pod koncern Altria 
Group. Firma je známa najmä 
vďaka cigaretám Marlboro a L&M. 
Čoraz populárnejšie sú však IQOS 
zariadenia, ktoré predstavujú me-
nej škodlivú alternatívu fajčenia 
a majú milióny fanúšikov vo viac 
ako 47 krajinách sveta. Americká 
vládna agentúra navyše vo svojej 
správe tvrdí, že systém spaľovania 
tabaku v IQOS cigarete by mohol 
ľuďom pomôcť prestať fajčiť. Spo-

ločnosť by práve vďaka vlajkovej 
značke Marlboro by nemala mať 
veľký problém s marketingom 
v tuzemskej krajine, keďže určitú 
sieť klientely už má. „Z krátko-
dobého hľadiska môžeme očaká-
vať vysoké náklady na prerazenie 
na trhu a vydobytie si určitej časti, 
no z dlhodobejšieho hľadiska by 
táto expanzia do Ameriky mala 
priniesť len pozitívne výsledky 
z hľadiska ziskovosti, ak spoloč-
nosť zožne rovnaký úspech ako 
na európskom trhu,“ vyjadril sa 
analytik Lukáš Baloga zo spoloč-
nosti Capital Markets.

Podporil svoju konkurenciu
Pred niekoľkými rokmi by roz-
hodnutie Úradu pre kontrolu po-
travín a liečiv o povolení IQOS za-
riadení pomohlo Altrii rozhodne 
viac. Kým úrad schvaľoval tieto 
zariadenia, americký trh s alter-
natívnym fajčením ovládol gigant 
s výrobou elektronických cigariet 

Juul Labs. Juul momentálne ovlá-
da viac ako 70 percent americké-
ho trhu s elektronickými cigare-
tami, čo IQOS vstup na trh určite 
neuľahčí a bude musieť vynaložiť 
značné množstvo úsilia o získa-
nie potenciálnych zákazníkov.  
Paradoxom je, že pred pár rokmi 
práve Altria podporila Jull Labs 
ako začínajúci startup s takmer 
13-miliardovou investíciou, čo sa 
rovná 35-percentnému podielu 
v tejto firme. Táto finančná injek-
cia začínajúcej firme v značnej 
miere pomohla. Juul zostala ne-
závislou spoločnosťou a tiež zís-
kala prístup k rozsiahlej infraš-
truktúre firmy Altria. Konkrétne 
jej pomohla zabezpečiť priestor 
pre elektronické výrobky popri 
klasických cigaretách.

Rastie na popularite
Popularita elektronických ciga-
riet sa každý rok rozrastá a firmy 
s výrobou tradičných cigariet sa 

čoraz viac púšťajú do výroby 
elektronických cigariet. „Povo-
lenie distribúcie IQOS v USA je 
pre spoločnosť významná správa 
a dá sa očakávať rapídne zvyšo-
vanie predajov na úkor predajov 
klasických cigariet. Celosvetovo 
tvorí IQOS 14 percent tržieb spo-
ločnosti a manažment verí, že 
v najbližších rokoch bude tento 
podiel naďalej rásť,“ tvrdí analy-
tik Finlordu Boris Tomčiak.

Americký úrad dodáva, že IQOS 
naďalej považuje za druh cigare-
ty, aj keď je menej škodlivá a ob-
sahuje menej jedovatých látok. 
To znamená, že IQOS musí dodr-
žiavať reklamné aj federálne ob-
medzenia ako klasická cigareta. 
Tiež varuje, že bude naďalej pod 
drobnohľadom kontroly. „Budeme 
aj naďalej pozorne sledovať trh,“ 
potvrdil pre The New York Times 
Mitch Zeller, riaditeľ agentúry pre 
kontrolu tabaku v USA. 
 Matej Marcinka

Cestu k zariadeniu IQOS si na americkom trhu môže nájsť viac ako 40 miliónov fajčiarov. SNÍMKA: REUTERS

EURÓPSKA KOMISIA

Vznik finančnej polície 

je pod paľbou kritiky

Praha – Únia by rada lepšie ko-
ordinovala boj proti legalizácii 
špinavých peňazí. Jedným z mož-
ných riešení je založenie európ-
skej finančnej polície. Táto snaha 
Bruselu však v Česku vyvoláva 
kritiku. „Zamieňajú policajnú čin-
nosť a finančné spravodajstvo,“ 
myslí si šéf Finančného analytic-
kého úradu.

Na konci minulého roka sa na 
verejnosť dostala obrovská afé-
ra okolo prania špinavých peňa-
zí dánskou bankou Danske Bank. 
Cez účty jej estónskej pobočky sa 
mali prehnať miliardy dolárov 
pochádzajúce z trestnej činnosti 
z Ruska, Moldavska alebo Azer-
bajdžanu. Whistleblower a bývalý 
zamestnanec banky Howard Wil-
kinson, ktorý na prípad upozor-
nil, navyše pri vypočutí v Európ-
skom parlamente tvrdil, že obdob-
ne fungovali tiež banky v iných 
európskych krajinách, okrem iné-
ho aj v Českej republike.

V čase, keď Wilkinson vysvet-
ľoval aféru europoslancom, už 
takmer rok fungoval v Európskom 
parlamente špeciálny výbor, ktorý 
mal zhodnotiť, či Európska únia 
dokáže bojovať proti praniu špi-
navých peňazí. Tento rok na jar 
potom prišiel s výsledkom: Únia 
je v boji proti legalizácii príjmov 
z trestnej činnosti nekoordinova-

ná a bezzubá. Europoslanci pre-
to navrhujú, aby pod Europolom 
vznikla európska finančná polícia 
a spravodajská jednotka. „Osobne 
si dokážem predstaviť rôzne rie-
šenia. Myslím, že na začiatku by 
malo byť poznanie, že dnes v ob-
lasti prania špinavých peňazí, ale 
aj daní máme v Európe nemalé 
problémy. Dokumentujú to prípa-
dy ako pranie špinavých peňazí 
v Danske Bank a podobne,“ pove-
dal pre Mladú frontu europosla-
nec za TOP 09 a Starostov Luděk 
Niedermayer, ktorý vo výbore pô-
sobil a spísal jeho záverečnú sprá-
vu. Dodal, že podľa neho dote-
rajšia spolupráca a koordinácia 
dostatočne nefungujú.

Kým návrh Niedermaye-
ra a spol. je zatiaľ len v teoretic-
kej rovine, už tento mesiac nado-
budla účinnosť smernica o poli-
cajnej spolupráci, ktorá sa značne 
týka práve boja proti praniu špina-
vých peňazí. Píše sa v nej o spolu-
práci národných finančných spra-
vodajských jednotiek s Europo-
lom. Podľa kritikov ju Európska 
komisia „vtlačila“ práve do smer-
nice o policajnej spolupráci preto, 
aby sa nemusela dohadovať s fi-
nančnými informačnými jednot-
kami, ktorých sa primárne týka 
smernica o praní špinavých pe-
ňazí. Karel Hrubeš, iDnes.cz

V SKRATKE

Nezamestnanosť 
v USA klesla 
najnižšie za 
takmer 50 rokov

Washington – Miera nezamestna-
nosti v Spojených štátoch v apríli 
klesla na 3,6 percenta z marco-
vých 3,8 percenta. Ocitla sa tak na 
najnižšej úrovni za takmer 50 ro-

kov, oznámilo americké minister-
stvo práce. Americká ekonomika 
v apríli vytvorila 263-tisíc pracov-
ných miest, čo je viac, než očaká-
vali analytici. Tí v prieskume 
agentúry Reuters v priemere pred-
pokladali, že vznikne 185-tisíc 
pracovných miest. Najnovšie úda-
je z trhu práce signalizujú, že 
americké podniky potlačili skoršie 
obavy z prípadného spomalenia 
rastu ekonomiky v tomto roku 
a očakávajú silný spotrebiteľský 
dopyt. Americké ministerstvo ob-
chodu minulý týždeň oznámilo, 
že rast najväčšej ekonomiky sveta 
sa v tohtoročnom prvom štvrťro-
ku zrýchlil na 3,2 percenta z 2,2 
percenta v závere minulého roka. 
Aj to bolo vysoko nad vtedajšími 
odhadmi analytikov. „Aprílová 

správa o zamestnanosti potvrdila, 
že trh práce zostáva vo veľmi 
dobrom stave. To je priaznivá 
správa pre americké domácnosti,“ 
uviedol ekonóm Mohamed El-
Erian z finančnej spoločnosti Al-
lianz. (ČTK) 

Bratislava chce 
dokument o bytovej 
politike 

Bratislava – Hlavné mesto chce 
v priebehu roka spracovať a prijať 
strategický dokument o bytovej 
politike v horizonte 20 až 30 ro-
kov. Pre TASR to uviedol jeho ho-
vorca Peter Bubla. „Sme priprave-
ní prípadne spracovať aj nové 
všeobecne záväzné nariadenie, 
ktoré bude jednoznačne opisovať 
niektoré postupy a procesy pri vý-
stavbe alebo získavaní nových ná-
jomných bytov,“ povedal. Bratisla-
va podľa neho začne získavať ná-
jomné byty viacerými spôsobmi, 
rekonštrukciou prázdnych objek-
tov na území mesta, spoluprácou 
s developermi, spoluprácou 
s partnermi, ktorí sú ochotní in-
vestovať do nájomného bývania, 
a vlastnou výstavbou.  (TASR)

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 16,130

Bulharsko 1 BGN 13,146

EMÚ 1 EUR 25,715

Chorvátsko 1 HRK 3,468

Japonsko 100 JPY 20,674

Kanada 1 CAD 17,124

Maďarsko 100 HUF 7,952

Poľsko 1 PLN 6,001

Rumunsko 1 RON 5,407

Rusko 100 RUB 35,287

Švajčiarsko 1 CHF 22,594

USA 1 USD 23,055

Veľká Británia 1 GBP 29,981

Kurzový lístok ČNB
č. 85 (vybrané meny) 3. 5. 2019

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 84  3. 5. 2019

USA USD 1,1155 

Japonsko JPY 124,40 

Bulharsko BGN 1,9558 

Česká republika CZK 25,712 

Dánsko DKK 7,4657 

V. Británia GBP 0,85785 

Maďarsko HUF 323,38 

Poľsko PLN 4,2853 

Rumunsko RON 4,7553 

Švédsko SEK 10,7043 

Švajčiarsko CHF 1,1383 

Island ISK 136,60 

Nórsko NOK 9,7783 

Chorvátsko HRK 7,4143 

Rusko RUB 72,8703 

Turecko TRY 6,6644 

Austrália AUD 1,5943 

Brazília BRL 4,4194 

Kanada CAD 1,5019 

Čína CNY 7,5124 

Hongkong HKD 8,7512 

Indonézia IDR 15 901,45 

Izrael ILS 4,0122 

India INR 77,2590 

Južná Kórea KRW 1 305,08 

Mexiko MXN 21,3377 

Malajzia MYR 4,6187 

Nový Zéland NZD 1,6856 

Filipíny PHP 57,860 

Singapur SGD 1,5209 

Thajsko THB 35,724 

JAR ZAR 16,2072 

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 278,94 TR OZ
Striebro 14,93 TR OZ
Platina 869,00 TR OZ
Paládium 1 371,00 TR OZ

Antimón 99,65 % 7300/7400 USD/mT
Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 4/4,5 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 1,38/1,48 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 1,35/1,4 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,9/0,98 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 14/14,5 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 0/0 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 165/180 USD/Kg
Germánium kov 1200/1225 USD/Kg
Germánium - dioxid  850/900 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 195/210 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2500/2600 USD/mT
Ferromangán 950/1000 USD/mT
Mangán elect. 1900/2000 USD/mT
Ortuť – USD/flsk
Molyb Fe65 West 29/29,5 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 263/267 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 9/12 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 1050/1100 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1870/1950 USD/mT
Tantal 70/75 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 5/5,5 USD/Kg
Tungsten Ferro 35/37,5 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 41/42 USD/Kg
Vanadium Pentox 11,5/12 USD/lbs
Wolframite  – USD/MTU

Meď GRADE "A" 6180 6182 6240 USD/mT
Olovo 99,97 % 1880 0 1878,85 USD/mT
Hliník 99,70 % 1783,5 1783,5 0 USD/mT
Hliník - zliatina 1345 1335 1345 USD/mT
Nikel 99,80 % 12170 12168,5 12305,25 USD/mT
Cín 99,85 % 19375 19371 0 USD/mT
Zinok 99,995 % 2867 2866,15 0 USD/mT

Kovy

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh, 
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D   44,29 45,26 301,54 0,43
DE Phel Peak D   45,19 65,41 543,72 0,07

 Meď: 5 736,0  /t 
 Hliník: 1 723,7  /t 

Lehota platnosti: od 6.  5.  2019 do 10.  5.  2019

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

 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 5.4.2024 102,070 -0,416 0,25 15.2.2029 102,270 0,018

 0 25.3.2024 101,230 -0,250 0,5 25.5.2029 101,260 0,372

 1,5 15.11.2023 108,827 -0,427 0,5 15.11.2029 104,014 0,116

 0,2 22.10.2023 102,180 -0,285 0,9 22.6.2029 104,364 0,458

 0 15.1.2024 101,620 -0,342 0,25 15.7.2029 100,580 0,192

 0 5.4.2024 102,07 -0,416 0,25 15.2.2029 102,27 0,018

 1 22.4.2024 100,236 0,951 1,625 22.10.2028 103,59 1,222

 0,35 30.7.2023 101,676 -0,046 1,45 30.4.2029 104,45 0,98

 1,85 15.5.2024 101,13 1,621 3 1.8.2029 104,152 2,553

 0,45 25.10.2023 94,47 1,747 2,5 25.8.2028 105,21 1,883

 2 15.4.2024 111,338 -0,276 0,5 15.9.2029 101,721 0,331

Vládne dlhopisy 3. 5. 2019

I. Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulo-
vanom voľnom trhu:
1. Emitent: ZWIRN area s.r.o. 
Názov emisie: Dlhopisy ZWIRN 2022
ISIN: SK4120015140
Druh: dlhopis (skratka CP: 2ZWI001E)
Objem emisie: 7 500 000,- EUR
Menovitá hodnota: 10 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 2,25 % p. a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 19.4.2022
Dátum prijatia: 3.5.2019 
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 6.5.2019

2. Emitent: ZWIRN area s.r.o. 
Názov emisie: Dlhopisy ZWIRN 2023

ISIN: SK4120015132
Druh: dlhopis (skratka CP: 2ZWI002E)
Objem emisie: 8 500 000,- EUR
Menovitá hodnota: 10 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 2,60 % p. a. (Act/Act)
Dátum splatnosti emisie: 17.4.2023
Dátum prijatia: 3.5.2019
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 6.5.2019

II. Úprava opravných koeficientov indexu SAX:
BCPB oznamuje, že v súlade s manuálom SAX bude ku 
dňu 3.5.2019 upravený opravný koeficient vo formule inde-
xu SAX pre bázickú zložku Všeobecná úverová banka, a.s. 
(ISIN: SK1110001437) na hodnotu 0,080563 v súvislosti 
s výplatou dividendy.

Oznámenie BCPB

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD  
TIBOR JPY

 0,73138 0,77863 0,81238 0,92438 – 1,08275
 -0,365 0,000 -0,309 -0,230 0,000 -0,114
 2,3779 2,5084 2,5599 2,6174 – 2,7455
 -0,119 -0,09017 -0,064 0,0065 – 0,09483

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  3. 5. 2019

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD
CAD
JPY
CHF
DKK
SEK
GPB
USD
EUR

0,6269 0,7024 0,5329 6,7008 4,6810 0,7140 78,0350 0,9427 1
0,6651 0,7451 0,5653 7,1084 4,9657 0,7575 82,7800 1 1,0609
0,8034 0,9001 0,6829 8,5869 5,9986 0,9150 100 1,2080 1,2815
0,8781 0,9838 0,7464 9,3852 6,5562 1 109,3250 1,3203 1,4006
0,1339 0,1500 0,1138 1,4315 1 15,2528 16,6707 0,2014 0,2136
0,0936 0,1048 0,0795 1 0,6986 0,1066 11,6456 0,1407 0,1492
1,1764 1,3180 1 12,5739 8,7838 1,3398 146,3000 1,7689 1,8758
0,8926 1 0,7588 9,5405 6,6647 1,0166 111,1050 1,3422 1,4238
1 1,1204 0,8501 10,6885 7,4661 1,1386 124,4750 1,5029 1,5950

Krížové kurzy vybratých svetových mien  3. 5. 2019

I N Z E R C I A

HN16622

O zariadení 
IQOS

Je to elektro-
nické zaria-
denie, ktoré 
nespaľuje, 
ale nahrieva 
tabak. Pri 
bežnej ciga-
rete sa tabak 
spaľuje, 
v dôsledku 
čoho na 
špičke dosa-
huje teplotu 
viac ako 800 
stupňov 
Celzia. 
IQOS tabak 
zahrieva pri 
teplote do 
300 stupňov, 
a tým sa 
uvoľňuje 
chuť tabaku 
a nikotín bez 
toho, aby 
tabak horel, 
čo produkuje 
menej škod-
livín.


