
KAUZU 
GABČÍKOVO 
SOM ZDEDIL
V rozhovore pre HN to 
tvrdí generálny riaditeľ 
Slovenských elektrárni

FIRMY & FINANCIE  11

FIRMY 

& FINANCIE

číslo 211
6. novembra 2017

Bratislava – Už niekoľko dní do-
stávajú majitelia elektronických 
občianskych preukazov na svoje 
mobilné telefóny SMS výzvy od 
štátu. Ministerstvo vnútra ich 
totiž nabáda, aby si prišli vyme-
niť certifikát k e-podpisu, ktorý 
považujú odborníci za nie úplne 
bezpečný. Z informácií, ktoré pre 
HN poskytol rezort vnútra, tak do 
piatka urobilo iba 3 884 osôb. 

Aj keď sa na Slovensku vydali 
viac ako dva milióny občianskych 
preukazov, celkovo má elektronic-

ký podpis aktivovaných 300-tisíc 
používateľov. Odhaduje sa, že na 
dennej báze ho využíva iba treti-
na držiteľov a 30-tisíc je skutočne 
aktívnych.

Vymeniť najakútnejšie
Práve tí, ktorí ho využívajú často, 
by mali ísť čo najskôr na úrad ten-
to podpis zmeniť. Ministerstvo 
tvrdilo, že by týchto ľudí mali 
vybaviť prednostne a celý proces 
bude trvať štyri minúty. Objavili 
sa však reakcie Slovákov, ktorí tvr-
dia, že na úrade strávili výmenou 
podpisu aj dvadsať minút. Aj keď 
sa rezort náporu z tohto dôvodu 
neobáva, proces môže brzdiť vy-
bavenie ostatných úkonov. Avšak, 
zdá sa, že zatiaľ sa prognózy re-
zortu vnútra napĺňajú. Svedčí 
o tom aj počet ľudí, ktorí si tento 
podpis zatiaľ zmenili. K auto-
matickej výmene certifikátov by 
malo dôjsť v priebehu niekoľkých 

týždňov. Oslovení podnikatelia 
dokonca tvrdia, že sa na úrady 
chystajú až počas nasledujúcich 
dní. Odborníci sa zhodujú, že ako 
poznajú Slovákov, tak si „vybavo-
vačky“ nechajú na poslednú chvíľ-
ku. No pravdou zostáva, že mnohí 
podnikatelia zostali kvôli napad-
nuteľnému e-podpisu rozčarovaní. 

„My, daňoví poplatníci, sme za-
platili za tieto preukazy a za to, že 
nie sú v poriadku, je niekto zod-
povedný, niekto podpísal zmlu-
vy,“ povedal pre HN konateľ firmy 
Kon-Rad Pavol Konštiak. Krádežou 

podpisu by podnikateľom mohla 
vzniknúť nemalá škoda na majet-
ku. Aj keď by podľa IT špecialis-
tov trvalo v normálnych podmien-
kach prelomenie šifry viac ako sto 
rokov, v prípade zakúpenia výkon-
ných počítačov sa tento čas môže 
výrazne skrátiť aj na niekoľko dní.

Krádež za pár tisíc
Urýchľovač procesu by mohol 
útočníka stáť podľa odhadov 20- 
až 40-tisíc eur, čo je v porovnaní 
so škodou, ktorú môže spôsobiť, 
zanedbateľná suma. Na zneuži-
tie osobných údajov zlodejom 
nestačí len poznať elektronický 
podpis, ale aj prihlasovací kód 
do systému. „Pri dodržaní zásad 
bezpečnosti nie je používanie 
elektronického podpisu nijakým 
spôsobom ohrozené,“ uviedol 
ešte pred niekoľkými týždňami 
v reakcii na vzniknutú situáciu 
tlačový odbor kancelárie minis-

tra vnútra. Avšak teraz vidíme, 
že situácia sa zmenila. Šifrovací 
certifikát bude nahradený iným, 
zložitejším – 3 072-bitovým. Hoci 
ho odborníci považujú za takmer 
neprelomiteľný, aj ten pochádza 
z dielne rovnakej nemeckej firmy. 

Simona Gulisová ©hn
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BURZY V POHYBE 

Ropa je 
najdrahšia 
od leta 2015

Kamil Boros
analytik X-Trade Brokers

Na devízových trhoch panovala 
v minulom týždni nižšia volatili-
ta. Udialo sa však toho veľa. Po 
prvé, Trump oznámil, že hodlá 
nominovať Jeroma Powella na 
šéfa Fedu. Jeho názory na po-
litiku zatiaľ príliš známe nie sú, 
podľa väčšiny komentátorov by 
však mal byť podobne nastave-
ný ako Yellenová. 

Dolárom teda správa o je-
ho nominácii nepohla, euro sa 
oproti doláru aj naďalej obcho-
duje tesne nad úrovňou 1,16. 
Vzhľadom na to, že k politike 
Fedu toho zatiaľ veľa nepove-
dal, však existuje priestor na 
to, aby trhy prekvapil. Či už jed-
ným, alebo druhým smerom.

V minulom týždni zvýšila 
po prvýkrát od krízy úrokové 
sadzby britská centrálna banka 
Bank of England. Jej projekcie 
pre budúci vývoj úrokových sa-
dzieb však sklamali, keď uká-
zali len dve ďalšie zvýšenia do 
roku 2020 a libra tak reagova-
la na toto zasadnutie negatív-
ne. Oproti euru sa obchoduje 
okolo úrovne 0,89.

Silný týždeň má za sebou 
ropa. S blížiacim sa zasadnu-
tím OPEC-u trhy započítava-
jú ďalšie predĺženie kvót na 
jej ťažbu. Čaká sa, že by sa 
dátum ich vypršania mal po-
sunúť z konca marca na koniec 
roka 2018. Severomorská ro-
pa Brent sa po prvýkrát od le-
ta 2015 dostala nad úroveň 60 
dolárov za barel, týždeň dokon-
ca ukončila na úrovni 62 dolá-
rov za barel. 

V novom týždni nečakáme 
na trhoch vyššiu volatilitu. Ka-
lendár dôležitých udalostí je 
takmer prázdny.

E-podpis už vymenilo 
pár tisíc Slovákov 

REALITY

Slováci zarábajú na turistoch v Rakúsku cez nehnuteľnosti

Hodnota Applu 
prekonala 
hranicu 900 
miliárd dolárov 

Cupertino – Spoločnosť Apple sa 

v piatok stala prvou americkou fir-

mou, ktorej sa v súvislosti s trhovou 

hodnotou podarilo prekonať hranicu 

900 miliárd USD (772,07 miliardy 

eur). Dopomohli jej výsledky za štvrtý 

štvrťrok minulého obchodného roka 

a signály, že vianočný kvartál bude 

ešte úspešnejší než posledný štvrť-

rok 2016/2017. Za posledný kvartál 

obchodného roka 2016/2017 firma 

dosiahla zisk 10,71 miliardy USD 

oproti 9,01 miliardy USD v rovnakom 

období predchádzajúceho obchod-

ného roka.  (TASR)

 SNÍMKA: REUTERS

ELEKTRONIZÁCIA
Prví podnikatelia 

navštívili úrady, aby si 

vymenili certifikát.
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si už bolo vymeniť certifikát 
k e-podpisu.

Bratislava – Realitný trh, ktorý 
patrí k najstabilnejším v Európe, 
vynikajúca dopravná dostupnosť 
či ideálne podmienky pre celo-
ročné športové vyžitie. Aj toto sú 
dôvody, prečo si Slováci vyberajú 
zo zahraničných nehnuteľností 
Rakúsko. Záujem o západných 
susedov vzrástol za dva roky 
takmer o tretinu, vyplýva to zo 
štúdie spoločnosti Rellox, ktorá 
sa zaoberá predajom zahranič-
ných realít.  

Pre turistov v Alpách
Slováci podľa štúdie čoraz viac 
vyhľadávajú bývanie najmä v ho-
rách a pri mori. Medzi obľúbené 
destinácie patria Chorvátsko, 
Španielsko alebo Taliansko. Naj-

viac sa však zaujímajú o bývanie 
v Rakúsku. Zo Slovákov, ktorí si 
kúpili bývanie v zahraničí, si 
viac ako polovica z nich v mi-
nulom roku vybrala Rakúsko. 
Dôvodov na kúpu zahraničných 
realít je niekoľko. Jedným sú 
aj ceny. „Najmä nehnuteľnosti 
v Alpách sa vyznačujú cenovou 
stabilitou, čo je dané obmedze-
nou možnosťou novej výstavby 
a vysokým dopytom,“ vysvetľu-
je Peter Forgács zo spoločnosti 
Rellox. Podľa konateľa realitnej 
spoločnosti Re/Max Alexandra 
Krajňaka dokáže apartmán v Al-
pách generovať príjem z prenáj-
mu celoročne. „Navyše v spolu-
práci s lokálnymi spoločnosťami 
je systém prenájmov jednoduchý. 

Apartmán sa dá kúpiť už aj do 
80-tisíc eur,“ tvrdí Krajňak. For-
gács dodáva, že výhodou sú aj 
prevádzkovatelia lyžiarskych 
stredísk, ktorí sa snažia výrazne 
investovať do výstavby a moder-
nizácie infraštruktúry. Lyžiarske 
areály sa rozširujú a prepájajú, 
čo do Álp privádza tisícky turis-
tov. 

Najmä biznis
Až 65 percent slovenských zá-
ujemcov o investíciu do realít 
v rakúskych Alpách si tak hľadá 
rezidenčné nehnuteľnosti pre 
komerčný prenájom. Bývanie si 
teda zakúpia do osobného vlast-
níctva, avšak majiteľ je povinný 
ho ďalej komerčne prenajímať. 

„Pre slovenských investorov, kto-
rí nehnuteľnosť v Alpách užívajú 
iba určitý čas v roku a po zvyšok 
roka je voľná, ide o veľmi vhodný 
variant,“ vysvetľuje Forgács. Bý-
vanie na voľnočasové užívanie si 
vyberalo 27 percent slovenských 
záujemcov. 

Majitelia majú možnosť uží-
vať nehnuteľnosť sami alebo ju aj 
ďalej prenajímať. Ide o takzvaný 
druhý domov. „Takýchto realít je 
na trhu málo a pri nových projek-
toch je to skôr vzácnosť,“ dodáva 
Forgács. 

Miliónový nákup
Najväčší podiel ľudí, ktorí si kú-
pili bývanie v zahraničí, tvoria 
podnikatelia. Predstavujú až 87 

percent kupujúcich. Špecifické 
je aj vekové zloženie záujemcov 
o nehnuteľnosti. „Zaujímavé je, 
že klienti sú mladí. Viac ako 
polovica je vo veku od 30 do 50 
rokov. Pritom 90 percent z nich 
kupuje nehnuteľnosť za vlastné,“ 
tvrdí Forgács. 

V rámci cien si viac ako polo-
vica ľudí hľadala nehnuteľnos-
ti v cenovej kategórii od 251- do 
500-tisíc eur. Vo vyššej cene, te-
da do jedného milióna eur, hľa-
dalo 11 percent záujemcov a nad 
túto sumu päť percent záujem-
cov. Naopak, o nižšiu cenovú 
kategóriu, teda do 251-tisíc eur, 
malo záujem 27 percent klientov 
spoločnosti Rellox.
 Erik Vrábel

V rakúskych 

Alpách dokáže 

apartmán 

generovať príjem 

z prenájmu 

celoročne. 

Alexander Krajňak, 
konateľ spoločnosti 

Re/Max

KDE SA POUŽÍVA 
E-PODPIS

Elektronický podpis je podľa 
zákona rovnocenný s vlastno-
ručným podpisom. Možno 
vďaka nemu vymieňať firem-
né dáta so štátom. 
Podpisovať úradné dokumen-
ty Finančnej správy či rozhod-
nutia súdov. Používa sa aj 
v prípade prevodov nehnuteľ-
ností či exekúcií či na komuni-
káciu so Sociálnou poisťov-
ňou. Okrem toho ním vlastník 
môže zašifrovať súkromné do-
kumenty, podpísať faktúru, 
ale aj overiť identitu.


