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Dôvera Slovákov v náš rast klesá. 
Najviac to pocítil biznis s elektronikou
Bratislava – Budúcnosť ekonomi-
ky vidíme čierne, a preto tomu 
prispôsobujeme svoje správanie. 
Menej míňame, firmy začnú me-
nej vyrábať a hospodárstvo mie-
ri nadol. Na naplnenie takéhoto 
scenára, pritom stačí zhoršenie 
spotrebiteľských nálad. Slováci 
vnímajú budúci ekonomický 

vývoj aj svoju vlastnú finančnú 
budúcnosť pesimistickejšie. 

Ukazuje to aj najnovší index 
spotrebiteľskej dôvery, ktorý sa 
v auguste prepadol o štyri bo-
dy. Slovenské domácnosti pri-
tom svoje čierne myšlienky pre-
mietajú aj do reality – začali me-
nej nakupovať. Najviac to pocítili 

obchody s elektronikou, ktorým 
tržby medziročne klesli o desať 
percent. No nižší obrat zasiahol 
všetky odvetvia, s výnimkou ho-
telierov. 

Tých potiahli nahor rekreačné 
poukazy, skonštatoval analytik 
UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. 
„Domácnosti môžu citlivo vnímať 

prichádzajúce správy o možnej 
kríze, ktorá môže ovplyvniť tvor-
bu pracovných miest,“ povedal 
analytik ČSOB Marek Gábriš. Prá-
ve strata zamestnania ide často ru-
ka v ruke s ekonomickým spoma-
ľovaním.  (VOT) 

Viac na strane 4, Slovákom...

ŠPORT

Medaila prinesie našim 

volejbalistkám stotisíc

Bratislava – Takmer 900-tisíc eur. 
To je výška rozpočtu bratislavskej 
skupiny tohtoročných volejbalo-
vých majstrovstiev Európy žien. 
Na nich si Slovenky už po prvých 
troch víťazstvách zabezpečili po-
stup medzi 16 najlepších tímov. 
Tento úspech im tiež priniesol 
tímovú odmenu 10-tisíc eur. Aká 
suma je v hre v prípade, že by vy-

bojovali niektorú z medailí? „Za 
bronz je vypísaná tímová odme-
na 100-tisíc, striebro za 150-tisíc 
a za zlato 200-tisíc eur,“ povedal 
pre HN Tomáš Singer, riaditeľ 
bratislavskej skupiny šampionátu 
a šéf sekretariátu našej volejbalo-
vej federácie.  (MR) 

Viac na strane 10, Ľudia sú...

75. výročie 
SNP. Oslavy 
patrili najmä  
veteránom 
Banská Bystrica – V Slovenskom 
národnom povstaní išlo o všetko, čo je 
nám drahé a vzácne – o právo na život, 
slobodu, národnú aj štátnu existenciu. 
Počas osláv 75. výročia SNP to pove-
dala prezidentka Zuzana Čaputová. 
Okrem nej sa na nich zúčastnil premiér 
Peter Pellegrini, predseda parlamentu 
Andrej Danko, ďalší predstavitelia štá-
tu a zahraniční hostia. Svoju vďaku ad-
resovali všetkým, čo v boji za slobodu 
položili životy, ako aj dosiaľ žijúcim 
účastníkom Povstania. Vrcholom osláv 
bola vojenská prehliadka, na ktorej sa 
zúčastnilo 500 vojakov.  (NP) 

Viac na stranách 6 a 9, Budúci...

„Zbytoční“ baníci dostanú 
od štátu vyše 43 miliónov

Bratislava – Sú to poslední baníci 
na Slovensku. Každý deň v troch 
zmenách schádzajú do podzemia 
a dolujú zvyšky hnedého uhlia 
na hornej Nitre. Nie nadlho. Už 
v roku 2023 prestane vláda ťažbu 
dotovať a prievidzské bane budú 
postupne prepúšťať zamestnan-

cov. Aby sa zmiernil ich finančný 
pád, štát pre nich chystá mäkký 
pristávací vankúš. Každý baník, 
ktorý príde o prácu, bude mesač-
ne dostávať príspevok od 200 do 
800 eur. Až kým si nenájde nové 
zamestnanie alebo neodíde do 
dôchodku.

Príspevok pre 1 700 ľudí
Takýto návrh predložili do parla-
mentu piati poslanci strany Smer. 

Výška kompenzácie sa bude od-
víjať od počtu odpracovaných 
rokov. Čím dlhšie robili pod ze-
mou, tým vyšší bude príspevok. 
Najviac dostanú tí, čo pracovali 
30 a viac rokov. Počty nezamest-
naných baníkov aj náklady štátu 
budú rásť do roku 2026, násled-
ne začnú klesať, povedal pre HN 
jeden z autorov návrhu, poslanec 
Smeru Jaroslav Baška. Zhruba 
1 700 prepusteným baníkom roz-

dajú dokopy vyše 43 miliónov 
eur.

Bez podpory baní
To kritizuje ekonóm Viliam Pále-
ník zo Slovenskej akadémie vied, 
ktorý analyzoval transformáciu 
hornej Nitry po útlme ťažby uhlia. 
„V aktuálnom návrhu je kompen-
začný príspevok na sto percent fi-
nancovaný z verejných prostried-
kov, čo považujem za nesprávne.“ 

Prepusteným by mali podľa neho 
pomôcť aj samotné Hornonitrian-
ske bane, keďže z práce baníkov 
dlhodobo profitovali. Podľa ho-
vorkyne portálu Profesia.sk Niko-
ly Richterovej majú bývalí baníci 
najväčšiu šancu zamestnať sa 
v priemyselnej výrobe. V regióne 
totiž pôsobia viacerí subdodáva-
telia automobilového priemyslu.  

Viac na strane 3, Baník bez...

ENERGETIKA 
Na hornej Nitre sa 
o pár rokov prestane 
ťažiť uhlie. Štát bude 
prepusteným posielať 
stovky eur, až kým si 
nenájdu prácu, alebo 
neodídu do dôchodku. 

Lucia Lauková ©hn

lucia.laukova@mafraslovakia.sk
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Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 26. 8. 2019

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,050119 394 780 304,52 €

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,046905 63 858 387,30 €

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,059251 34 122 770,55 €

• 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

Emitent KT INVEST, a. s.,
Priemyselná ul.267/23, Ladomerská Vieska 23, 965 01, IČO: 36 026 620

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka 
č.: 470/S, v súlade s § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení 
neskorších predpisov oznamuje, že Polročná fi nančná správa k  30.6.2019 bude 
zverejnená na internetovej stránke www.ktinvest.sk od 30.8.2019. Ide o  regulované 
informácie.

HN16932

Zverejnenie Polročnej fi nančnej správy za 1. polrok 2019

OTP Banka Slovensko, a.s.,

so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísaná v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sa, vl. č. 335/B

oznamuje,

že Polročná fi nančná správa za 1. polrok 2019 v zmysle § 35 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze 
cenných papierov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 77 ods. 4 zákona č. 566/2001 
Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov budú dňom 
30.8.2019 bezplatne sprístupnené v písomnej forme v sídle spoločnosti a v elektronickej 
forme na internetovej stránke spoločnosti www.otpbanka.sk.

Zverejnenie Polročnej fi nančnej správy za 1. polrok 2019 je regulovanou informáciou v zmysle § 47 ods. 
8 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

HN16937

OPRAVA:
Dňa 27. 08. 2019 bol chybou redakcie Hospodársky novín v inzeráte Allianz – 
Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. uverejnený mylný text 
„Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom 
fonde“. Správny text znie „Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení 
s majetkom v dôchodkovom fonde“. Za chybu sa ospravedlňujeme.

HN16853

I N Z E R C I A

V SKRATKE

Únia predĺžila 
opatrenia na dovoz 
bicyklov z Číny
Brusel – Európska komisia vo štvr-
tok oznámila, že sa rozhodla pre-
dĺžiť antidampingové opatrenia na 
dovoz bicyklov pôvodom z Číny 
o ďalších päť rokov. Tieto opatre-
nia sa vzťahujú aj na bicykle dová-
žané z Indonézie, Malajzie, zo Srí 
Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pa-

kistanu a Filipín. K vykonávacie-
mu nariadeniu EK došlo so zrete-
ľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady Európskej únie 
z 8. júna 2016 o ochrane pred 
dampingovými dovozmi z krajín, 
ktoré nie sú členmi Európskej 
únie. Komisia po predchádzajú-
com prešetrovaní, na ktoré vlani 
v marci podalo podnet Európske 
združenie výrobcov bicyklov, zisti-
la, že čínske bicykle prechádzali 
cez uvedené krajiny a následne bo-
li opätovne vyvezené na trh Únie. 

Antidampingové opatrenia boli pô-
vodne uložené v roku 1993 a od-
vtedy sa niekoľkokrát predĺžili. 
Antidampingové clo sa zvýšilo na 
úroveň 48,5 percenta. Revízne vy-
šetrovanie, začaté minulý rok, do-
spelo k záveru, že v prípade uply-
nutia platnosti doterajších opatrení 
existuje vysoká pravdepodobnosť 
pokračovania dampingu a opako-
vaného výskytu ujmy pre európ-
skych výrobcov bicyklov. Podľa 
údajov Európskej komisie odvetvie 
výroby bicyklov v Európskej únii 
ročne vyprodukuje viac ako 11 mi-
liónov bicyklov v 22 členských štá-
toch. Výrobcovia bicyklov v kraji-
nách Únie zabezpečujú stotisíc 
priamych a nepriamych pracov-
ných miest.   (TASR)

Rakúske letiská 
zvyšujú letiskové 
poplatky

Viedeň, Schwechat – Rakúske le-
tiská tento rok zvýšili letiskové po-
platky pre aerolínie. Poplatky sa 
v závislosti od veľkosti letiska zvý-
šili v rozpätí 0,71 percenta až 2,54 
percenta. Parlament o tom v stre-
du informoval minister dopravy 
Andreas Reichhardt. Zvýšenie sa 
týkalo poplatkov za vzlety, pristá-

tia a odstavenie lietadiel, ktoré na 
letiskách Viedeň, Salzburg, 
Innsbruck, Graz, Linz a Klagenfurt 
platia všetky letecké spoločnosti. 
Tieto poplatky sú aj súčasťou cien 
leteniek. Rakúsko novým záko-
nom o letiskových poplatkoch pre-
vzalo európsku smernicu, ktorá 
presúva kompetenciu za určovanie 
ich výšky na jednotlivé členské štá-
ty. Zákon platí pre letiská s medzi-
národnou premávkou a počtom 
viac než stotisíc cestujúcich ročne.  
 (TASR)

Volkswagen 
investuje miliardu 
do elektromobilov

Emden – Nemecký automobilový 
koncern Volkswagen investuje 
zhruba jednu miliardu eur do 
fabriky v Emdene, kde sa budú vy-
rábať elektromobily. Nové modely 
majú od roku 2021 stáť na modu-
lárnej platforme pre elektromobily 

MEB a z výrobných liniek začnú 
vychádzať v roku 2022. Ako kon-
cern oznámil v stredu, značka VW 
chce najneskôr do roku 2025 pre-
dávať viac než jeden milión elek-
tromobilov ročne. Predseda podni-
kových odborov Manfred Wulff 
uviedol, že tento investičný prísľub 
vedenia koncernu zapadá do ga-
rancie zamestnanosti platnej do 
konca roku 2029 a dodáva istotu 
zamestnancom Emdenu a ich rodi-
nám.  (TASR)

Štát podporí výskum 
a vývoj motiváciou
Bratislava – Slovenské hospodár-
stvo by sa malo v nasledujúcich 
desiatich rokoch premeniť na ino-
vačne orientovanú ekonomiku. 
Jedným z prostriedkov na dosiah-
nutie tohto cieľa je vytvorenie mo-
tivačného systému podpory výsku-
mu a vývoja, ktorý by mal z dvoch 
tretín financovať súkromný kapi-
tál. Vyplýva to z materiálu Vízia 
a stratégia rozvoja Slovenska do 
roku 2030 z dielne Úradu pod-
predsedu vlády pre investície a in-
formatizáciu. I keď sa o inováciách 
v posledných rokoch veľa hovorí, 
Slovensko obsadzuje v tomto para-
metri dlhodobo najnižšie priečky 
v Európskej únii.   (TASR)

V Rači chcú montovať
a skladovať počítače

Bratislava – V hlavnom meste má 
už o dva roky pribudnúť logistic-
ký park. Existujúci priemyselný 
areál s rozlohou 39-tisíc štvorco-
vých metrov v Rači chce firma 
DOAS revitalizovať na logistický 
park s troma novými halami. 
Projekt, ktorého predpoklada-
né ukončenie je v roku 2024, by 
mal stáť 4,5 milióna eur. Investor 
predpokladá, že tu bude sklado-
vaná elektrotechnika či spotrebný 
tovar. Pripúšťa aj možnosť mon-
tážno-kompletizačných prác. „Ide 
o prevádzky pre logistiku, skla-
dy a v menšej miere montážne 

a kompletizačné činnosti pre IT 
segment alebo robotizáciu prie-
myslu,“ spresnil pre HN Jaroslav 
Škrovánek z odboru developer-
ských činností DOAS. Vo vyno-
venom areáli by si zamestnanie 
mohlo nájsť približne 80 osôb.

Projekt je v začiatkoch
Vedúca oddelenia kultúry a ko-
munikácie mestskej časti Rača 
Margaréta Cehláriková pre HN 
uviedla, že mestský úrad eviduje 
žiadosť o posúdenie investičnej 
činnosti na stavbu projektu. In-
vestor zároveň podal žiadosť na 
posúdenie vplyvov na životné 
prostredie. „Mestská časť Brati-
slava-Rača sa v tomto procese bu-
de následne k stavbe vyjadrovať,“ 
uzavrela.

Sklady pokryjú asi dve tretiny 
z viac ako 16,5 tisíca štvorcových 
metrov zastavanej plochy. Mon-
tážne priestory by mali tvoriť 
necelú štvrtinu z úžitkovej plo-
chy hál, teda zhruba 3 500 štvor-
cových metrov. Okrem toho by 
v areáli mali vzniknúť aj prekla-
diská pre kamióny a zhruba stov-
ka parkovacích miest. Areál by 
mal byť doplnený aj o plochu so 

zeleňou. Investor nateraz uvažuje 
o dvoch variantoch, ktoré sa bu-
dú líšiť najmä konštrukčno-tech-
nickým riešením stavieb a vo vý-
mere zelene. Spoločnosť DOAS sa 
plánuje pri výstavbe špecializovať 
na budovy, ktoré sú šetrné k ži-
votnému prostrediu. „Pôjde o naj-
modernejšie logistické centrum 
v meste z hľadiska architektúry, 
technológií a prístupu k životné-
mu prostrediu,“ uviedol Škrová-

nek. Cieľom investora je posta-
viť logistické centrum tak, aby 
spĺňalo certifikáciu Well. V tom-
to štandarde zvyknú bývať sta-
vebné, predovšetkým kancelár-
ske priestory, ktoré nájdete v za-
hraničí – príkladom je Holandsko. 
„V budove, ktorá má tento certifi-
kát, nie je priorita šetrenie ener-
gie, ale dobré pracovné podmien-
ky pre firmy, ktoré priestory uží-
vajú,“ spresnil Škrovánek.

Dobrá dostupnosť
Areál bude dopravne napojený na 
existujúcu priľahlú dopravnú sieť. 
Hlavný vstup do areálu bude viesť 
cez Staviteľskú ulicu. Vedľajší 
vstup povedie zo strany Pribylin-
skej ulice. Všetky komunikácie, 
ktoré budú súčasťou areálu, budú 
dvojprúdové a obojsmerné. 

Plocha riešeného územia v sú-
časnosti nie je trvalo obývaná. 
V susedstve je záhradkárska 
osada. Na území okresu sa na-
chádza 61 priemyselných podni-
kov, ktoré zamestnávajú viac ako 
päťtisíc pracovníkov. V roku 2017 
dosiahla podľa Štatistického úra-
du priemyselná produkcia Rače 
726 miliónov eur.

Kristína Luptáková ©hn

kristina.luptakova@mafraslovakia.sk

REALITY
Prioritou investície za 

4,5 milióna eur majú 

byť kvalitné podmienky 

pre zhruba 80 

zamestnancov, ktorí si 

tu majú nájsť prácu.

Projekt by mal byť ukončený v roku 2024. Primárnym účelom je skladovanie elektrotechniky a spotrebného tovaru. VIZUALIZÁCIE: SPOLOČNOSŤ DOAS

ČO JE TO WELL 
CERTIFIKÁCIA

Túto certifikáciu majú najmä 
kancelárske priestory, ktoré 
nájdeme v zahraničí. Zameriava 
sa na kvalitu pracovísk. Hodnotí 
napríklad kvalitu vody, vzduchu 
a okolie. Dôležitá je aj samotná 
dostupnosť MHD i autom. 
Vzhľadom na to, že pracovníkov 
je čoraz viac, dôležité je aj sa-
motné vybavenie pracoviska. 
Držitelia toho certifikátu musia 
zabezpečiť pracujúcim miesto 
na oddych, šport a vytvoriť prí-
jemné prostredie na prácu. Dá 
sa povedať, že certifikát dbá na 
ekologické i psychologické hľa-
disko. 

 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

 1 15.8.2024 109,836 -0,932 0 15.8.2029 107,206 -0,697

 2,25 25.5.2024 114,549 -0,761 0,5 25.5.2029 109,073 -0,4123

 7 10.11.2024 141,723 -0,834 0,5 15.11.2029 112,242 -0,656

 0,2 22.10.2023 104,009 -0,750 0,9 22.6.2029 112,467 -0,348

 0 15.1.2024 103,678 -0,823 0,25 15.7.2029 108,057 -0,543

 1 15.8.2024 109,836 -0,932 0 15.8.2029 107,206 -0,697

 1 22.4.2024 103,246 0,296 0,875 22.10.2029 104,304 0,441

 0,25 30.7.2024 103,063 -0,367 0,6 31.10.2029 105,009 0,104

 1,75 1.7.2024 106,613 0,367 3 1.8.2029 119,194 0,967

 5,7 25.5.2024 122,49 0,831 2,75 23.7.2029 115,7 1,068

 2 15.4.2024 113,132 -0,781 0,5 15.9.2029 109,45 -0,42

Vládne dlhopisy 29. 8. 2019

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 15,760

Bulharsko 1 BGN 13,216

EMÚ 1 EUR 25,850

Chorvátsko 1 HRK 3,492

Japonsko 100 JPY 21,966

Kanada 1 CAD 17,584

Maďarsko 100 HUF 7,828

Poľsko 1 PLN 5,900

Rumunsko 1 RON 5,467

Rusko 100 RUB 35,085

Švajčiarsko 1 CHF 23,760

USA 1 USD 23,344

Veľká Británia 1 GBP 28,545

Kurzový lístok ČNB
č. 167 (vybrané meny) 29. 8. 2019

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 536,00 TR OZ
Striebro 18,47 TR OZ
Platina 927,69 TR OZ
Paládium 1 482,00 TR OZ

Antimón 99,65 % 6100/6300 USD/mT
Arzén 99,00 % 2,5/3 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 2,9/3 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 1,1/1,2 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 1/1,05 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,8/0,84 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 17/18 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 0/0 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 35,5/37 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 155/160 USD/Kg
Germánium kov 1170/1250 USD/Kg
Germánium - dioxid  900/950 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 155/170 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2300/2500 USD/mT
Ferromangán 1065/1085 USD/mT
Mangán elect. 1850/1950 USD/mT
Ortuť – USD/flsk
Molyb Fe65 West 27,5/28,5 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 246/250 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 8,2/9,5 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 935/950 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1750/1800 USD/mT
Tantal 52/55 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 4,4/4,5 USD/Kg
Tungsten Ferro 28,5/29 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 32/33 USD/Kg
Vanadium Pentox 7/8 USD/lbs
Wolframite  – USD/MTU

Meď GRADE "A" 5722 5721,65 0 USD/mT
Olovo 99,97 % 2061,5 2061,25 2061,35 USD/mT
Hliník 99,70 % 1713,5 1716 0 USD/mT
Hliník - zliatina 1150 0 1125 USD/mT
Nikel 99,80 % 16345 16345 0 USD/mT
Cín 99,85 % 15710 0 15706,5 USD/mT
Zinok 99,995 % 2285 2275 2284,75 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   41,34 -7,08 301,54 0,43
DE Phel Peak D   41,58 -12,22 543,72 0,07

 Meď: 5 227,70  /t
 Hliník: 1 711,10  /t

Lehota platnosti: od 26.  8.  2019 do 30.  8.  2019

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 165  29. 8. 2019

USA USD 1,1072 

Japonsko JPY 117,68 

Bulharsko BGN 1,9558 

Česká republika CZK 25,853 

Dánsko DKK 7,4570 

V. Británia GBP 0,90531 

Maďarsko HUF 330,26 

Poľsko PLN 4,3809 

Rumunsko RON 4,7271 

Švédsko SEK 10,7790 

Švajčiarsko CHF 1,0880 

Island ISK 138,10 

Nórsko NOK 10,0365 

Chorvátsko HRK 7,4035 

Rusko RUB 73,6750 

Turecko TRY 6,4594 

Austrália AUD 1,6402 

Brazília BRL 4,5908 

Kanada CAD 1,4699 

Čína CNY 7,9081 

Hongkong HKD 8,6876 

Indonézia IDR 15 718,92 

Izrael ILS 3,8997 

India INR 79,3415 

Južná Kórea KRW 1 340,01 

Mexiko MXN 22,2046 

Malajzia MYR 4,6696 

Nový Zéland NZD 1,7457 

Filipíny PHP 57,793 

Singapur SGD 1,5354 

Thajsko THB 33,886 

JAR ZAR 16,8950 


