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Starý Google je 
preč. Pozrite sa, 
aké zmeny čakajú 
IT gigant

Internetový obor prechádza výraz-
nou zmenou organizačnej štruktú-
ry. Zaradí sa pod holdingovú firmu 
Alphabet. Rozhodli o tom jeho za-
kladatelia – zistite, prečo. cena 0,85 EUR / predplatné 0,79 EUR
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Kultúra

Komiksy milujú 
všetci. A boli tiež  
dobrým liekom 
počas krízy

Miles Teller je jednou z najrýchlej-
šie rastúcich hviezd Hollywoodu. 
Aktuálne aj hlavným hrdinom filmu 
Fantastická štvorka. O komiksoch 
a nakrúcaní rozpráva v rozhovore 
v Hospodárskych novinách. 
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Servisná téma

Veľká poradňa: čo potrebujete 
vedieť, ak ste zamestnanec

Pokračovanie týždňa pre zamestnancov. Našli sme za vás odpovede 
na najčastejšie otázky, ktoré ovplyvňujú vaše peniaze, výplaty a práva.

Viac na stranách 
2, 3 a 6

Je tu Land Rover. 
Investícia desaťročia
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL l Vstup britskej ikony na Slovensko je blízko ako nikdy predtým. 
Dohodu o zámere postaviť 1,5-miliardový závod v Nitre včera s automobilkou podpísala vláda. 

1,5
MILIARDY EUR
JE ODHADOVANÁ 
INVESTÍCIA 
DO NOVÉHO 
ZÁVODU V NITRE

Bratislava – BMW či čínsky BYD. 
To sú výrobcovia áut, o ktorých 
sa ešte nedávno hovorilo, že by 
sa mohli stať štvrtou automobil-
kou na Slovensku. Nik z nich sa 
však do cieľa nedostal. Slovensko 
sa však konečne dočká: k vstupu 
štvrtej automobilky na náš trh je 
tak blízko ako ešte nikdy pred-
tým. Naša vláda podpísala s brit-
skou ikonou Jaguar Land Rover 
dokument o zámere postaviť no-
vý automobilový závod v Nitre. 
Obe strany teraz ešte čakajú ro-
kovania o podmienkach investí-
cie. Podľa zistenia HN je podpis 
definitívnej zmluvy naplánovaný 
na koniec septembra.

O závod mali okrem nás záu-
jem aj Česi, Maďari, Turci a Polia-
ci, s ktorými sme viedli posledný 
duel.

Ekonomika bude rásť
Jaguar Land Rover, ktorý ovláda 
indická spoločnosť Tata Motors, 
by mal na Slovensku podľa od-
hadov investovať až 1,5 miliardy 
eur. Takáto investícia by bola 
silnou injekciou pre naše hospo-
dárstvo. 

„Rozšírenie automobilového 
priemyslu na Slovensku by malo 
pozitívne ovplyvniť rast ekono-
miky aj vývoj na trhu práce. In-
vestícia v takejto výške predsta-
vuje skoro dve percentá výkonu 
našej ekonomiky,“ hovorí analy-
tička Slovenskej sporiteľne Kata-
rína Muchová. 

Slovensko je svetovým lídrom 
vo výrobe áut v prepočte na oby-
vateľa. 

(Ne)dostatok 
kvalifikovaných ľudí 
Po vybudovaní nového závodu 
v Nitre by sme však mali stúpnuť 
aj v rebríčku počtu vyrobených 
áut v rámci krajiny. Predbehnúť 
by sme tak mali aj Čechov, ktorí 
sú v rámci globálnej produkcie 
aktuálne mierne pred nami. 

Podľa niektorých odborníkov 
však môžeme s novým automo-
bilovým závodom naraziť aj na 
problém. Do novej fabriky sa mô-
žu ťažko zháňať zamestnanci. „Na 
Slovensku máme nedostatok kva-
lifikovanej pracovnej sily a stretá-
vame sa s požiadavkami, aby sme 
firmám zabezpečili zamestnancov 
z iných krajín Európskej únie,“ po-
vedala marketingová a PR mana-
žérka personálnej agentúry Trenk-
walder Barbora Bočková. 

Martina Chudá ©hn

martina.chuda@mafraslovakia.sk

2018
JE ROK, KEĎ MÁ 
Z VÝROBNEJ LINKY VYJSŤ 
PRVÝ SLOVENSKÝ LAND 
ROVER

375
MILIÓNOV EUR
JE MAXIMÁLNY INVESTIČNÝ 
STIMUL, KTORÝ MÔŽE 
AUTOMOBILKA ZÍSKAŤ 
OD VLÁDY

300
-TISÍC ÁUT 
PLÁNUJE 
AUTOMOBILKA 
VYROBIŤ ROČNE 

4 000
ĽUDÍ ZÍSKA PRÁCU 
V NOVOM ZÁVODE. 
ĎALŠÍCH 2 000
U SUBDODÁVATEĽOV
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Biznis sa vyhrieva na slnku. A zarába
PODNIKANIE l Pre farmárov znamená sucho a vysoká teplota vyššie náklady na zavlažovanie, iní podnikatelia sa tešia zo ziskov.

HN12651

I N Z E R C I A

DANE

Od pondelka zarábame pre seba
Slovenskí pracujúci od tohto pondelka začali zarábať pre seba, a nie 
na dane. Deň daňového odbremenenia vypočítal Konzervatívny inšti-
tút M. R. Štefánika podľa celkového daňového zaťaženia pracujúce-
ho na Slovensku, ktoré podľa údajov inštitútu a European Investment 
Centre za rok 2014 dosiah-
lo 60,34 percenta prie-
mernej hrubej mzdy. Ide 
o takmer rovnaký údaj ako 
za rok 2012, keď bola prvý-
krát publikovaná metodika 
na výpočet celkového da-
ňového zaťaženia sloven-
ských občanov. Vtedy do-
siahlo 60,79 percenta.

ZOSTRELENIE BOEINGU 

Trosky môžu byť zo systému Buk 
Niektoré z trosiek nájdených na mieste havárie letu MH17 zostrele-
ného vlani na Ukrajine môžu pochádzať z raketového systému BUK 
ruskej výroby, uviedli včera holandskí prokurátori zo spoločného 
medzinárodného trestného vyšetrovania tejto havárie. Prokuratúra 
uviedla, že fragmenty 
sú v rukách holand-
skej bezpečnostnej ra-
dy, ktorá vedie civilné 
vyšetrovanie havárie. 
Pri páde Boeingu za-
hynulo všetkých 298 
ľudí na palube, väčši-
na boli holandskí ob-
čania.

ČÍSLO DŇA

25
bodov dosiahol v auguste kľúčový index dôvery nemeckých 
investorov v najväčšiu ekonomiku eurozóny. Znížil sa z júlového 
29,7 bodu. Dôvera v nemecké hospodárstvo tak klesla už piaty 
mesiac za sebou. To prekvapilo analytikov, ktorí očakávali, že po 
upokojení situácie v Grécku začne dôvera rásť. Zdá sa však, že 
investori majú obavy zo spomaľovania globálnej ekonomiky 
a vplyvu na nemecké proexportne orientované hospodárstvo.

ENERGETIKA

Japonci reštartovali prvý 
reaktor od havárie 

Tokio – Prvýkrát od havárie 
v jadrovej elektrárni Fukušima 
pred vyše štyrmi rokmi uvied-
li dnes v Japonsku opäť do 
prevádzky odstavený jadrový 
reaktor. Operátor Kyushu Electric 
Power reštartoval reaktor prvého 
bloku jadrovej elektrárne Sendai, 
ležiacej na juhozápade Japonska 
v provincii Kagošima. Elektrinu 
začne vyrábať v piatok a do plnej 
komerčnej prevádzky ho uvedú 
začiatkom septembra.

Reštart sa podľa hovorcu 
Kyushu Electric Power začal pri-
bližne o pol štvrtej ráno. Kritic-

ká fáza bude trvať asi 12,5 hodi-
ny a približne tri dni bude treba 
na to, aby reaktor dosiahol plný 
výkon, uviedla televízia NHK. 
Reštart reaktora jedného z dvoch 
blokov elektrárne Sendai sa po-
važuje za úspech pre japonského 
premiéra Šinzóa Abeho, ktorý ob-
hajuje jadrové elektrárne z eko-
nomických dôvodov. 

V dôsledku jadrovej katastro-
fy vo Fukušime z 11. marca 2011 
bolo zhruba pred dvoma rokmi 
z bezpečnostných dôvodov od-
stavených všetkých 48 jadrových 
reaktorov v Japonsku.   (TASR)

ŠTATISTIKA

Rusi kraľujú Európe. V práci sú najdlhšie 
Praha – Ľudia v Rusku a Grécku 
strávia v práci najviac času, ale 
na ekonomike to nie je vidieť. Ich 
hrubý domáci produkt na hodinu 
patrí k najnižším z krajín Organi-
zácie pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj. Slováci v porovnaní za 
rok 2014, ktoré organizácia zve-
rejnila v utorok, vychádzajú síce 
lepšie, na najlepšie Luxembursko 
však stále výrazne strácajú. 

Ruský líder
Z hľadiska produktivity meranej 
hrubým domácim produktom 
za odpracovanú hodinu je Rusko 
s hodnotou 25,9 podľa rebríčka 
organizácie za všetkými ostat-
nými európskymi štátmi. Rov-
nako zlú pozíciu má tiež Grécko 
(36,2), ktoré je silne pod prieme-
rom Európskej únie. Najlepšie sú 
na tom, naopak, v Luxembursku 
(95,9). Medzi krajinami s nízkou 
hodinovou produktivitou práce sú 
však aj iné štáty Európy vrátane 
Portugalska (35,3), Estónska (31,4) 

alebo Poľska (29,7). Podľa najväč-
šej súkromnej banky, a teda aj 
najväčšieho súkromného verite-
ľa v Rusku Alfa Bank, môže mať 
práve nízka produktivita práce 
rovnako ako dlh krajiny ničivý 
dosah na ekonomiku štátu. „Zdá 
sa, že malý ekonomický rast Rus-
ka pramení skôr zo základných 
faktorov ako z hospodárskej 

ekonomiky,“ cituje Bloomberg 
odhady ekonómov Alfy Natalie 
Orlovovej a Sergeja Egieva.

Vplyv sankcií
Nízku produktivitu aj negatív-
nu demografickú krivku teraz 
v Rusku podľa nich nahradia 
dlhším pracovným časom. Ra-
dový Rus odpracuje podľa dát 

organizácie niečo medzi 1 982 
a 2 034 hodinami za rok. Ruskej 
ekonomike však nepomáhajú ani 
tieto relatívne vysoké čísla. Naj-
novšia správa Medzinárodného 
menového fondu predpovedá pre 
Rusko v budúcom roku len mier-
ne ekonomické oživenie.

Situáciu nezlepšujú ani sankcie 
uvalené na federáciu kvôli anexii 
Krymu a konfliktu na Ukraji-
ne. Podľa odhadov Alfa Bank bu-
dú pre ekonomiku záťažou ešte 
v rokoch 2016 až 2018. „Nevieme, 
ako by mohol byť tento negatív-
ny vplyv zvonka kompenzovaný 
z vnútorných zdrojov,“ komentu-
jú vplyv sankcií Orlovová a Egiev. 
MMF odhaduje, že sankcie prija-
té kvôli Ukrajine môžu znížiť reál-
ny HDP o jedno až o 1,5 percenta. 
Ak Západ sankcie predĺži, mohlo 
by to mať za následok kumulatív-
nu stratu až o deväť percent eko-
nomického výkonu v strednodo-
bom horizonte.  

 Martina Rasch, MF Dnes

Produktivita práce

Krajina HDP na hodinu a osobu Odpracované hodiny za rok

  1. Rusko 25,9 1 982

  2. Poľsko 29,7 1 929

  3. Turecko 31,4 1 855

  4. Estónsko 31,4 1 889

  5. Maďarsko 31,6 1 886

  6. Česko 34,8 1 784

  7. Portugalsko 35,3 1 691

  8. Grécko 36,2 2 034

  9. Slovensko 38,1 1 785

10. Slovinsko 42,8 1 537

 Zdroj: OECD (výber 10 krajín s najnižšou produktivitou práce)

Ventilátory a klimatizácie idú v predajniach s elektronikou „na dračku“, 
na zmrzlinu si treba vystáť rad a opaľovacie krémy sa pomaly míňajú. 
Nie len ich  predajcovia majú radosť z extrémne horúceho počasia. 
HN sa pozreli na odvetvia, ktoré si rozpálené slnko užívajú najviac.

Vodné atrakcie

Deka vedľa deky
„Oproti minulému roku máme teplejšie 
počasie a hlavne cez víkendy nás navštívi 
nadpriemerne veľa ľudí,“ vysvetľuje Ján 
Králik, vedúci strediska Športovo-rekreačný 
areál Zlaté piesky. „Bratislavské more“ od 
začiatku augusta do pondelka navštívilo 
takmer 13-tisíc ľudí. Ešte väčšie počty si 
pripisujú akvaparky. „Z počasia sa tešíme, 
po pár rokoch máme aj na Liptove konečne 
leto, ako sa patrí. Júlová návštevnosť 
prekročila minulý rok, prvé augustové dni 
v trende pokračujú,“ hovorí marketingová 
riaditeľka Gino Paradise Bešeňová Lýdia 
Chovancová. Na hodnotenie leta je priskoro, 
keďže nás čaká ešte 20 dní prázdnin. Ak sa 
počasie radikálne nezmení, podľa Lýdie 
Chovancovej bude sezóna pre bešeňovský 
akvapark najlepšia za posledné roky.

Pivovary

Počúvame smäd
Prechádzka popri reštauráciách 
a baroch s terasou napovedá, že 
mnohí Slováci hľadajú počas 
horúcich dní osvieženie vo 
vychladenom nápoji. Potvrdzujú 
to aj rastúce čísla pivovarov. „Tak 
maloobchodu, ako aj HoReCa 
sektoru sa vzhľadom na počasie 
darí dobre. Teší nás, že oproti 
minulému roku sme zaznamenali 
nárast záujmu spotrebiteľov 
o čapované pivo,“ uvádza 
Drahomíra Mandíková, riaditeľka 
komunikácie Pivovary Topvar. Aj 
preto sa pivovarníci z počasia 
tešia. „Tohtoročné horúce leto 
nášmu predaju praje – oproti 
minuloročným výsledkom za jún 
a júl sme v tomto roku 
zaznamenali predaj vyšší o viac 
ako 15 percent,“ konštatuje 
manažérka korporátnych vzťahov 
Heineken Slovensko Hana 
Šimková. Podľa nej k tomu 
prispelo aj uvedenie nových 
produktov na trh, cidera 
i nealkoholického radlera.

   Producenti minerálok

Voda tečie na litre
Neustále zdôrazňovanie, aké dôležité je 
počas horúcich dní dodržiavať pitný režim, 
prináša ovocie nielen samotnému zdraviu, 
ale aj výrobcom nealkoholických nápojov. 
Jedným z dôležitých faktorov, ktoré 
ovplyvňujú ich predajnosť, je totiž práve 
počasie. A rozpálené slnko nemôže 
znamenať nič iné, ako rastúce čísla. 
„V rámci letnej sezóny zaznamenávame 
každoročne zvýšený odbyt našich produktov. 
V priebehu teplých dní sa predaje zvyšujú 
rádovo v desiatkach percent,“ hovorí PR 
manažérka spoločnosti Kofola Jaroslava 
Musilová. Najväčší nárast firma, ktorá má 
svoje plničky aj v Rajeckej Lesnej, 
zaznamenáva práve pri pramenitej vode 
Rajec. 

   Turistické atrakcie

Hory schladzujú
Tí, ktorí neobľubujú rozpálené chodníky 
a mestský betón, sa utekajú „schladiť“ do 
hôr. „Možno povedať, že Vysoké Tatry majú 
v týchto týždňoch top sezónu,“ konštatuje 
výkonná riaditeľka Regiónu Vysoké Tatry 
Lenka Maťašovská. Návštevníci 
nevyhľadávajú iba turistiku, ale záujem je 
o lanovky na Skalnaté pleso, Lomnický štít, 
Solisko či Hrebienok. A ako sú na tom 
jaskyne? „Paradoxne máme najvyššiu 
návštevnosť počas dní, keď prší,“ hodnotí 
vedúca oddelenia prevádzky jaskýň Správy 
slovenských jaskýň Ľubica Nudziková. 
Napriek tomu však v júli zaznamenali viac 
návštevníkov ako vlani.

 Tatiana Jurašková


