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PRACOVNÝ TRH

Trináste platy sú pre firmy slobodnejšie. 
Top podniky napriek úľavám nelákajú
Bratislava – Platíte svojim zamest-
nancom 13. a 14. plat? HN túto 
otázku položilo 20 najväčším spo-
ločnostiam na Slovensku. A väč-
šina z nich odpovedala záporne. 
Firmy nepresvedčila ani novinka, 
ktorou sa od roku 2018 postupne 
znižuje daňové a odvodové zaťa-
ženie bonusových miezd. Spoloč-

nosť Henkel Slovensko dokonca 
platí interný 13. a 14. plat bez toho, 
aby využila úľavu zo zákona. 

Extra mzdu majú naviazanú 
na výkonnosť, uviedla manažér-
ka odmeňovania, regulácií a pro-
cesov Alica Štepánová Kolárová. 
Oslobodenie od daní a odvodov 
má prísne pravidlá. Ak chce fir-

ma zaplatiť človeku 14. plat, mu-
sí u nej zamestnanec pracovať as-
poň štyri roky. A bonusová mzda 
musí byť najmenej vo výške prie-
merného mesačného zárobku, 
skonštatovala daňová poradkyňa 
Dagmar Bednáriková. „Opatrenie 
je nesystémové. Ak by boli oslo-
bodené od daní a odvodov bez 

ďalších podmienok, malo by to 
pozitívnejší dosah,“ povedal An-
drej Višacký, manažér ľudských 
zdrojov, Nay Elektrodom. 

Firmy dnes radšej odmeňujú 
inými benefitmi, napríklad dovo-
lenkami nad rámec zákona.   (PH)

Viac na strane 3, „Slobodnejšie“... 

FUTBAL

Chorvát Barišič pre HN: 

Vo všetkom sme lepší 

Bratislava – V Rijeke sa medzi 
Chorvátskom a Slovenskom 
zajtra hrá o postup na majstrov-
stvá Európy. Výhra pošle domá-
cich na šampionát – naopak, 
našej reprezentácii ho môže 
oddialiť. Pred mesiacom vyhrali 
Chorváti 4 : 0 a optimizmus ich 
neopúšťa. „Kvalita je na našej 
strane. Vo všetkých aspektoch 

sme, aspoň papierovo, silnejší,“ 
uviedol v exkluzívnom rozhovo-
re pre HN obranca súpera Borna 
Barišič. Slovákov udrží v reálnej 
postupovej hre iba víťazstvo. 
Inak sa bude musieť spoliehať 
na výsledky ďalších duelov sku-
piny.  (MR)

Viac na strane 8, Chorvát...

Slovensko 
si uctí obete 
tragédie
Bratislava – Štátne vlajky spustené 
na pol žrde, zákaz stávkových hier 
a lotérií či upravený program televízii. 
Slovensko si dnes uctí obete nehody 
autobusu pri Nitre, ktorá si doteraz 
vyžiadala 12 obetí a 15 zranených, 
štátnym smútkom. Včera o tom roz-
hodla vláda na čele s premiérom 
Petrom Pellegrinim. Stredajšia neho-
da, ktorá sa stala na zlatomoravskej 
ceste, patrí medzi najtragickejšie 
v histórii krajiny. Medzi obeťami bolo 
aj päť maloletých detí. Na Slovensku 
bol doteraz štátny smútok vyhlásený 
deväťkrát. Naposledy v roku 2016 
v súvislosti s úmrtím prvého preziden-
ta Michala Kováča.   (RED)

Viac na strane 4, „Cesta smrti“...

Prekvapenie. Nemecko 
sa len tesne vyhlo recesii

Bratislava – Nemecko je odolnej-
šie, ako sa očakávalo. Jeho hospo-
dárstvo v treťom štvrťroku vzrást-
lo o 0,1 percenta. Prekvapilo tak 
analytikov, ktorí predpovedali 
druhý medzikvartálny pokles 
HDP za sebou – teda technickú 
recesiu. Rast pochádzal predo-

všetkým z robustnej spotreby 
domácností. Miera zamestnanos-
ti dosahuje rekordy. „Stabilizácia 
v Nemecku by mohla znamenať, 
že horšie byť už nemusí,“ povedal 
pre HN Michal Lehuta, analytik 
VÚB Banky.

Brzdou obchodná vojna
Mierna expanzia však strieda-
la pokles HDP o 0,2 percenta 
v druhom štvrťroku. Ten bol 

o desatinu percentuálneho bodu 
hlbší, ako štatistici pôvodne avi-
zovali. Za posledný rok pritom 
nemecká ekonomika narástla iba 
o 0,5 percenta. Ide o druhé naj-
pomalšie medziročné tempo za 
posledných šesť rokov. Ťažkosti 
proexportne orientovanej eko-
nomiky majú pôvod v externom 
prostredí. Nemecký priemysel 
trpí kvôli obchodnej vojne medzi 
Čínou a USA. Pretrvávajúca neis-

tota okolo brexitu zas tlmí ocho-
tu investovať. Výrobcovia sa tiež 
musia vyrovnávať s prísnejšími 
enviroreguláciami. „Sme mierne 
optimistickí, že rast v budúcom 
roku bude výraznejší,“ povedal 
včera nemecký minister financií 
Olaf Scholz.

Naša ekonomika chladne
Podobné problémy pociťuje aj Slo-
vensko. Naša ekonomika rástla 

podľa sezónne očistených údajov 
Eurostatu o 1,8 percenta, čo je 
najhorší výsledok za takmer tri 
roky. V úvode roka pritom naše 
hospodárstvo ešte rástlo viac ako 
dvojnásobným tempom. „Klesajú-
ci priemysel začína ohlodávať už 
aj spotrebu slovenských domác-
nosti,“ poznamenal Ľubomír Kor-
šňák, analytik UniCredit Bank.

Viac na strane 2, Za susedmi...

MAKROEKONOMIKA 
Najväčšia ekonomika 
Európy nečakane 
vzrástla o 0,1 percenta 
najmä vďaka spotrebe 
domácností.

Juraj Pivarči ©hn

juraj.pivarci@mafraslovakia.sk

SLAVOMÍR ALŽBETKIN
obchodný riaditeľ Javorina

ANKETA
Čo čítam v HN

ako prvé?

Ako prvé pozerám prehľad 
zahraničných správ a udalostí, 
ktoré hýbu svetom vo všetkých 

sférach. Veľmi ma však zaujímajú 
aj tematické prílohy, obzvlášť ak 
sa v nich dozviem niečo o vývoji 
nových technológií a systémov, 
ktoré formujú našu budúcnosť. 

SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

HN 
magazín 

+ 
TV program

TAJOMSTVÁ 
NEŽNEJ 
REVOLÚCIE

Seriál HN

Buďte pripravení na 

eKasu
HN17093

nájdete na strane 14

Generálny partner projektu
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Našinci obsadili hotely

ANALÝZA 

Rekreačné poukazy 

podporujú tuzemský 

turizmus. Nie sú však 

bez chýb. 

Bratislava – Podstatne plnšie hote-
ly a dostupnejšie dovolenky na Slo-
vensku. Zrejme takto sa zapíše rok 
2019 do histórie vývoja cestovného 
ruchu. Od prvého januára totiž ve-
dia zamestnaní Slováci ušetriť na 
tuzemských dovolenkách a výle-
toch. Umožňujú to rekreačné po-
ukazy, ktorými zamestnávatelia 
prispievajú svojim zamestnancom 
na trávenie voľného času. Pracov-
ník zaplatí 45 percent z ceny svojej 
dovolenky a zvyšok uhradí firma 
do maximálnej sumy 275 eur. 
Zámerom zavedenia rekreačných 
poukazov bolo povzbudiť rozvoj 
slovenského cestovného ruchu. 
„Zažili sme efekt rekreačných po-
ukazov prvýkrát v júli. V auguste 
sme skončili až na 81-percentnej 
obsadenosti, čo bolo u nás veľmi 
nečakané,“ hovorí Zuzana Sema-
nová, generálna riaditeľka Hotela 
Lomnica v Tatranskej Lomnici.

Čísla ukazujú, že tento cieľ sa 
podarilo splniť. Za prvých osem 
mesiacov tohto roka vzrástol po-
čet domácich návštevníkov v slo-
venských turistických zariade-
niach medziročne o 15,9 percen-
ta na 4,4 milióna návštevníkov 
ubytovacích zariadení. Rast me-
dzi rokmi 2017 a 2018 dosahoval 
úroveň len štyroch percent. Mesiac 
august zaregistroval dokonca naj-
vyššiu celkovú mesačnú návštev-
nosť od roku 2006. 

Slovenský turizmus 
na vzostupe
Desať mesiacov po zavedení tejto 
novinky tak neskrývajú profesio-
náli cestovného ruchu spokojnosť. 
Podľa nich je dosah tohto benefitu 
reálny. „Od januára pozorujeme 
zvýšený záujem o dovolenky na 
Slovensku, čo oceňujeme my ako 
cestovná kancelária, ale aj naši 
partneri z hotelových rezortov, 
penziónov, reštauračných služieb 
či zjazdoviek,“ konštatuje Miro-
slava Grajciarová, produktová špe-
cialistka pre dovolenky cestovnej 
kancelárie Pelikán. Toto leto bo-
lo prvou skúškou pre popularitu 
poukazu a zdá sa, že ňou prešiel 

obstojne. „Práve v letnom období 
bolo vidieť prínos tohto príspevku, 
čo znamená, že práve v letných 
mesiacoch začali využívať tento 
príspevok aj ľudia, ktorí služby 
cestovného ruchu doteraz nevy-
užívali,“ hovorí Marek Harbuľák, 
prezident Zväzu cestovného ru-
chu. Čísla od hotelierov neklamú. 
„Zo všetkých pobytových balíkov 
bolo približne 70 percent čerpa-
ných cez príspevok na rekreačný 
poukaz,“ hovorí Alžbeta Kocková, 
vedúca recepcie hotela Tenis vo 
Zvolene.

Z poukazov ťažia hlavné typic-
ké rekreačné slovenské oblasti, 
ako sú Tatry, Malá a Veľká Fatra 
alebo kúpele a akvaparky. Veľké 
slovenské mestá sa držia v úza-
dí. „Pre Bratislavu tento efekt nie 
je taký veľký ako vo zvyšku Slo-
venska. Názov rekreačné evokuje 
oddych mimo veľkých miest, a te-
da nenapomáha nárastu mestské-
ho turizmu,“ približuje Maroš Plit-
ko, hovorca Bratislavskej organizá-
cie cestovného ruchu.

Príspevok na rekreáciu je navy-
še čerstvou novinkou a jeho poten-
ciál je ešte neprebádanou zónou. 
Mnohí Slováci hľadajú informá-
cie, ako rekreačné poukazy zís-
kať a použiť. „Klientom poskytu-
jeme základné poradenstvo v prí-
padoch, že stále presne nevedia, 
ako to s rekreačnými poukaz-
mi funguje,“ približuje produk-
tová špecialistka Pelikána. Hote-
ly v tom tiež vidia príležitosť na 
rasť tržieb a sledujú trend. „Áno, 
prispôsobujeme sa. Napríklad vy-
tvorením pobytového balíka, kto-
rý má poten ciálnym hosťom čer-
panie rekreačného poukazu ma-
ximálne uľahčiť,“ vysvetľuje Diana 
Kvasnová, marketingová manažér-
ka hotela Kaskady v Sliači.

Skryté úskalia poukazov
Absencia rastu turizmu v mestách 
nie je hlavná trhlina rekreačných 
poukazov. Viacerí hotelieri sa sťa-
žujú na komplikovanú adminis-
tratívu. „Hlavným mínusom po-

ukazov je viac administratívy pre 
ubytovacie zariadenia,“ pripomína 
Alžbeta Kocková. „Museli sme za-
viesť nové spôsoby ich evidencie 
a fakturácie,“ potvrdzuje Kvasnová 
z hotela Kaskady.

Slovenský turista, ktorý si chce 
uplatniť príspevok, potrebuje totiž 
na preplatenie dovolenky účtovný 
doklad. S tým súvisia aj pochyb-
nosti o reálnom podiele poukazov 
na čistom náraste počtu prenoco-
vaní a podaktorí vidia hlavný prí-
nos príspevku v znížení sivej eko-
nomiky. „Rekreačné poukazy ma-
jú skôr vplyv na priznanie tržieb 
za ubytovanie než na samotný ná-
rast domáceho cestovného ruchu, 
hoci aj ten je sčasti možný,“ obá-
va sa Plitko.

Zároveň poukaz nemá vždy 
očakávaný vplyv na rast výnosu. 
Noví klienti, ktorí doteraz nevyu-
žívali hotelové služby, majú často 

tendenciu uspokojiť sa so základ-
ným pobytom. „Ubytovávajú sa 
vo viachviezdičkových hoteloch 
aj menej bonitní klienti, čo má 
však negatívny účinok na pridru-
žené tržby. Klienti menej míňajú 
za nápoje, wellness či iné doplnko-
vé služby,“ poukazuje hovorca Bra-
tislavskej organizácie cestovného 
ruchu. Tuzemskí turisti totiž ne-
využívajú poukazy ako doplnok, 
ale nahrádzajú ním časť už naplá-
novaného rozpočtu domácnosti. 
„Za rovnaké alebo nižšie náklady 
z vlastného vrecka hľadajú vyššiu 
kvalitu a môžu sa presunúť naprí-
klad o ubytovaciu kategóriu vyš-
šie,“ potvrdzuje Grajčiarová.

Zvýšenie počtu turistov vďa-
ka poukazom je dvojsečná zbraň 
a nie je pre našich krajanov para-
doxne vždy dobrou správou. Ne-
musia totiž ušetriť toľko, koľko si 
mysleli. „Takouto umelou regulá-
ciou prostredia cestovného ruchu, 
ktorá zvyšuje obsadenosť sloven-
ských zariadení, prirodzene do-
chádza aj k zvyšovaniu cien slu-
žieb v cestovnom ruchu na Slo-
vensku,“ vysvetľuje špecialistka 
z Pelikána.

Problémy slovenského 
turizmu
Domáci turizmus nie je však je-
dinou prioritou profesionálov 
z cestovného ruchu. Hlavnou je 
komplexná podpora sektora ako 
takého. „Prezentácia a propagácia 
Slovenska, systémové financova-
nie a tvorba lepších podmienok 
na podnikanie, predovšetkým pre 
malé a stredné podniky, sú dôvo-
dy, pre ktoré dlhodobo požaduje-
me, aby sa riadenie politiky štátu 
voči cestovnému ruchu posilnilo,“ 
zhŕňa Harbuľák výzvy, ktorým če-
lí náš cestovný ruch.

Na dosiahnutie tohto cieľa bol 
už viackrát prezentovaný nápad 
vytvoriť ministerstvo cestovného 
ruchu. Možno je však priestor na 
zlepšenie inde a založenie ďalšie-
ho úradu nie je potrebné. „Určite 
by pomohla optimalizácia a cen-
tralizácia už existujúcich kom-
petencií, ľudských zdrojov a stra-
tegického plánovania,“ navrhuje 
produktová špecialistka cestov-
nej kancelárie Pelikán. Turizmus 
je prierezové odvetvie slovenskej 
ekonomiky. Sú naň napojené ďal-
šie odvetvia hospodárstva. „Ne-
chceme a nepýtame miliardy na 
podporu. Chceme, aby štát efek-
tívne vynakladal finančné zdroje 
na propagáciu, aby realizoval a vy-
hodnocoval nástroje na podporu 
podnikateľov v cestovnom ruchu, 
tak aby boli prínosom pre všet-
kých. Pre podnikateľov, mestá, ob-
ce a krajinu,“ uzatvára prezident 
Zväzu cestovného ruchu.

Vivien Cosculluela ©hn

vivien.cosculluela@mafraslovakia.sk

Počet slovenských dovolenkárov vzrástol počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka medziročne o 16 percent.  SNÍMKA: TASR/F. IVÁN

4,4
MILIÓNA

bolo návštevníkov ubytovacích 
zariadení na Slovensku od 
januára do augusta 2019.

HN16300

HN17170

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 Individuálna účtovná závierka za obdobie končiace sa 30. septembra 2019 
a informácie zverejňované podľa stavu k 30.9.2019, ktoré predstavujú predbežné 
vyhlásenie riadiaceho orgánu spoločnosti, sú dňom zverejnenia tohto oznamu 
sprístupnené v písomnej forme v sídle spoločnosti a v elektronickej forme na 
internetovej stránke spoločnosti www.otpbanka.sk. 

Zverejnenie je regulovanou informáciou v zmysle § 47 ods. 8 zákona č. 429/2002 Z. z. 
o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

HN17167

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Údaje o dôchodkových fondoch 
k 11. 11. 2019

aktuálna hodnota 
dôchodkovej jednotky

čistá hodnota 
majetku (NAV)

STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. 0,048673 386 819 199,12 €

PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 0,045469 63 490 996,16 €

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 0,062228 37 192 130,82 €

• 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

HN17176

Najaktuálnejšie 

ekonomické 

spravodajstvo 

na slovenskom internete

I N Z E R C I A

 EUR USD GPB SEK DKK CHF JPY CAD AUD

AUD

CAD

JPY

CHF

DKK

SEK

GPB

USD

EUR

0,6165 0,6781 0,5281 6,5969 4,6060 0,6703 73,6400 0,8996 1

0,6853 0,7538 0,5871 7,3335 5,1202 0,7451 81,8600 1 1,1117

0,8372 0,9208 0,7172 8,9584 6,2548 0,9102 100 1,2216 1,3580

0,9198 1,0117 0,7880 9,8430 6,8723 1 109,8750 1,3422 1,4920

0,1338 0,1472 0,1147 1,4323 1 14,5511 15,9879 0,1953 0,2171

0,0935 0,1028 0,0801 1 0,6982 0,1016 11,1628 0,1364 0,1516

1,1674 1,2840 1 12,4919 8,7218 1,2692 139,4500 1,7035 1,8932

0,9092 1 0,7788 9,7293 6,7930 0,9885 108,6050 1,3267 1,4748

1 1,0999 0,8567 10,7025 7,4718 1,0873 119,4650 1,4593 1,6220

Krížové kurzy vybratých svetových mien  14. 11. 2019

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok

LIBOR GBP

EURIBOR EUR

LIBOR USD  

TIBOR JPY

 0,71225 0,76238 0,79175 0,86613 – 0,96488

 0,463 – 0,402 0,336 – 0,261

 1,5390 1,8458 1,9099 1,9223 – 1,9870

 0,099 0,099 0,1085 0,01083 – 0,08683

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  14. 11. 2019

Automobilky, banky, stavbári, 
energetici. Hýbu slovenskou 
ekonomikou, zamestnávajú 
státisíce ľudí. HN vám 
prinášajú hĺbkové analýzy 
top domácich sektorov. 

Zaostrené na 
CESTOVNÝ RUCH

cestovný ruch

ZAOSTRENÉ NA
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