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Zaujalo nás: 

Pre vyše polovicu Slovákov je najväčším šťastím v živote 
zdravie. Desatina z nás dáva ale prednosť láske. 

V piatok sme oslávili sviatok zaľúbených, teda deň Svätého Valentína. Pre mnohých je tento deň len komerčným sviatkom, ktorý si nezaslúži 
prílišnú pozornosť. Pre iných je to ale príležitosť urobiť svojej polovičke radosť aspoň nejakou drobnosťou. Väčšina z nás si však lásku váži 
nielen na Valentína, ale po celý rok. Potvrdil to aj prieskum Eurobarometer, podľa ktorého je láska jednou z najdôležitejších hodnôt, 
ktoré nás robia v živote šťastnými. 

Zdravie, peniaze a láska. Tak také je poradie najvýznamnejších životných hodnôt 
z pohľadu Slovákov. Pre vyše polovicu Slovákov je najväčším šťastím v živote zdravie. 
Prajeme si ho navzájom pri každej narodeninovej oslave, životnom jubileu či v novoročných 
pozdravoch.  

Láska alebo peniaze? Slováci príliš veľkými romantikmi nie sú. Aj keď rozdiel nie je výrazný, 
peniaze nás robia predsa len o niečo šťastnejšími ako láska. Až každý deviaty Slovák 
v prieskume uviedol, že šťastie v jeho živote závisí predovšetkým od peňazí. Väčší dom, 
nové auto či značkové oblečenie by nemali byť v našich životoch prioritou, no na druhej strane 
z lásky sa človek nenaje. A preto v podmienkach vysokej nezamestnanosti, ktorá našu krajinu 
trápi, sa niet čo čudovať, že práve peniaze sú pre mnohých tou najdôležitejšou hodnotou.  

Pre desatinu Slovákov je tou najväčšou prioritou napĺňajúcou ich život šťastím, práve 
láska. Napriek tomu, že vďaka nej nebudeme zdravší ani bohatší, robí náš život krajším 
a spokojnejším. Podobne ako zvykne platiť, že pracovné problémy si často so sebou nosíme až 
domov, aj spokojnosť v súkromí sa zvyčajne prelieva do nášho pracovného života. V tomto 
prípade ale ide o pozitívny efekt, nakoľko ľudia, ktorí nie sú zaťažovaní partnerskými 
problémami, dokážu byť v práci produktívnejší, motivovanejší či ústretovejší voči kolegom. 
Nielen šťastie v súkromí, ale aj spokojnosť v práci  je pre náš život dôležitá. Veď práca je 

hlavným faktorom, ktorý napĺňa život šťastím, pre 8 % Slovákov.     

V pomyselnom „valentínskom rebríčku“ európskych krajín si Slovensko popredné 
priečky nevyslúžilo. Vo väčšine krajín únie bol totiž podiel obyvateľov 
považujúcich lásku za to, čo si v živote najviac cenia, vyšší ako u nás. 
Spomedzi členov EÚ sa nám podarilo predbehnúť len osem krajín.  

Najväčšími romantikmi medzi Európanmi  sú Dáni. Láska je tou najdôležitejšou 
hodnotou v živote až pre viac než tretinu z nich. Dánsko je dokonca jedinou krajinou 
únie, v ktorej sa láska umiestnila na čele rebríčka hodnôt, ktoré robia ľudí šťastnými. 
Vo všetkých ostatných európskych ekonomikách vrátane Slovenska tento súboj 
vyhralo zdravie. Lásku označila za hlavný zdroj šťastia v ľudskom živote aj viac než 
pätina Švédov a Holanďanov.  

Posledné miesto v európskom rebríčku sa ušlo susednému Maďarsku, kde je 
láska prioritou číslo jeden len pre 4 % obyvateľov. Najviac hlasov dali Maďari 
zdraviu, ale až pre zhruba každého šiesteho z nich je najvýznamnejšou hodnotu 
práca nasledovaná peniazmi. Podobne sú na tom aj obyvatelia Bulharska 
a Rumunska, kde je láska najdôležitejšou hodnotou len pre 5 % resp. 6 % ľudí. 

 

Čo robí Slovákov v živote šťastnými? 

hodnota  % z opýtaných  
Zdravie 53 

Peniaze 11 

Láska 10 

Práca 8 

Viera 3 

Sloboda 3 

Tradície 2 

Priateľstvo 2 

Mier 2 

Spravodlivosť 2 

Radosť, potešenie 1 

Mať v živote poriadok 1 

Vzdelanie 1 

Iné hodnoty 1 

Zdroj: Poštová banka podľa 
Eurobarometer 77, 2012 

Podiel ľudí, pre ktorých je najdôležitejšou 
hodnotou v živote láska 

krajina  v % krajina  v %  

Dánsko 35 Poľsko 12 

Švédsko 23 Cyprus 11 

Holandsko 20 Lotyšsko 11 

Francúzsko 18 Malta 10 

Fínsko 17 Slovinsko 10 

V. Británia 15 Slovensko 10 

Belgicko 14 ČR 9 

Nemecko 14 Grécko 9 

EÚ 27 13 Taliansko 8 

Španielsko 13 Litva 7 

Luxembursko 13 Portugalsko 7 

Rakúsko 13 Rumunsko 6 

Estónsko 12 Bulharsko 5 

Írsko 12 Maďarsko 4 

Zdroj: Poštová banka podľa Eurobarometer 77, 2012 

Pozn.: Chorvátsko ešte nebolo členom EÚ 
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Čo nové vo svete:  

Cyprus odprevadil zástupcov Trojky 

CYPRUS: Trojka veriteľov v zložení zo zástupcov Európskej komisie, Európskej centrálnej banky [ECB] a Medzinárodného menového 
fondu [MMF] minulý týždeň ukončila svoju tretiu misiu na Cypre. Ostrov sa podľa Trojky drží záchranného programu, no výhľad do budúcnosti 
je neistý. Hoci Cyprus splnil fiškálne ciele pre rok 2013 so značnou rezervou, cyperský HDP zaznamená aj v roku 2014 prudký prepad 
[predikovaných – 5 %], čo prinesie tlak aj na verejné financie krajiny. Veľkou výzvou pre Cyprus je vysoký podiel nesplácaných úverov 
v bankovom sektore a podľa veriteľov je preto nevyhnutné vytvorenie rámca pre reštrukturalizáciu dlhu klientov. Potrebné je tiež normalizovať 
kapitálové toky a zrýchliť implementáciu štrukturálnych reforiem. Trojka v stanovisku neuviedla, či odporúča uvoľnenie ďalšej tranže pomoci 
v objeme 236 mil. EUR. Rozhodnúť by o tom mali na základe stanoviska Trojky predstavitelia skupiny Eurogroup, trvalého eurovalu ESM 
a MMF začiatkom apríla. 

EUROZÓNA: ECB sa na februárovom zasadnutí k zmene nastavenia menovej politiky neodhodlala s tým, že si radšej počká na ďalšie dáta. 
Tými mal byť vývoj HDP eurozóny v poslednom štvrťroku 2013 a inflačný výhľad. Na základe týchto dát by sa ECB mala v marci rozhodnúť, či 
pristúpi k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky. Aké kroky by ECB mohla zvoliť, vyzradil jej predstaviteľ Coeure, keď povedal, že ECB seriózne 
zvažuje možnosť zníženia depozitnej sadzby do záporu. Pravidelný mesačný report ECB minulý týždeň  potvrdil, že inflačné očakávania sa 
znižujú. Centrálni bankári z eurozóny sa už viackrát nechali počuť, že rozhodujúcim pre prípadnú ďalšiu akciu v podaní ECB nie je ani tak 
aktuálny inflačný vývoj, ako ten očakávaný. Podľa najnovších predikcií európskych prognostikov nedosiahne miera inflácie v eurozóne inflačný 
cieľ minimálne do konca roka 2016. A to by už mohlo nakopnúť centrálnu banku k akcii. Na druhej strane však eurozóna v poslednej štvrtine 
minulého roka šliapla na plyn a zaznamenala medziročný rast. Doping pre menový blok zo strany európskych centrálnych bankárov tak ešte 
nemusí byť hotovou vecou. 

VEĽKÁ BRITÁNIA: Britská centrálna banka [BoE] minulý týždeň predstavila aktualizovanú podobu svojho cielenia očakávaní [tzv. forward 
guidance]. BoE oznámila, že bude základnú úrokovú sadzbu držať na súčasnej úrovni 0,50 % aj po tom, ako nezamestnanosť poklesne pod 
hranicu 7 %. Aktuálny pokles britskej nezamestnanosti na dohľad tejto úrovne v posledných týždňoch stupňoval špekulácie, že BoE bude 
prvou z významných centrálnych bánk, ktorá začne so zvyšovaním úrokových sadzieb. BoE zverejnila predikcie pre celú sadu ukazovateľov, 
ktoré mieni monitorovať. Guvernér BoE Carney upozornil, že keď aj časom k zvyšovaniu úrokových sadzieb dôjde, pôjde o postupné 
a limitované kroky. BoE zároveň deklaruje, že nakupovať aktíva v rámci prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľňovania bude až do momentu, 
kým nepristúpi k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb. 

TALIANSKO: Tlaky na talianskej politickej scéne v závere minulého týždňa vyvrcholili rezignáciou premiéra Enrica Lettu. Novým premiérom 
by sa mal stať Lettov oponent Renzi, ktorý zrejme pristúpi aj k reorganizácii vlády. Taliansko tak má našliapnuté mať v priebehu dvoch rokov 
už štvrtú vládu. Tieto správy však Taliansku nijako zvlášť neuškodili, práve naopak, krajina sa v závere týždňa tešila z úspešného predaja 
dlhopisov v celkovom objeme 7,5 mld. EUR. Takmer polovicu z tejto sumy získalo Taliansko predajom trojročných dlhopisov s rekordne 
nízkym výnosom len 1,41 % p. a. 

GRÉCKO: Miera nezamestnanosti v Grécku dosiahla v novembri 2013 astronomických 28 %. Bez práce sú v krajine sužovanej dlhovou krízou 
častejšie ženy, z ktorých je nezamestnaná takmer tretina. Veľkým problémom gréckej ekonomiky je aj naďalej nezamestnanosť mladých, 
keďže v kategórii do 24 rokov bolo v Grécku podľa najnovších štatistík bez práce až 61,4 % ľudí.  

ZLATO: V cenovom raste minulý týždeň pokračovalo zlato, ktoré prelomilo hladinu 1 300 dolárov za uncu a je tak najdrahšie od začiatku 
novembra 2013. Od začiatku roka je žltý kov drahší už o 8 %. Po minuloročnom cenovom prepade o viac ako štvrtinu sa tak v úvode roka 
2014 zlato čiastočne spamätáva, keď ťaží z problémov v rozvíjajúcich sa ekonomikách a oprašuje svoje postavenie bezpečného prístavu. 
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Euro atakuje hladinu 1,3700 EURUSD 

Obchodovanie na menovom páre EURUSD bolo 
minulý pondelok relatívne pokojné, keď sa euru 
nepodarilo prelomiť úroveň 1,3655 EURUSD 
a naopak, po dotyku s touto hladinou sa odrazilo 
nadol. Utorok bol na makroekonomické 
zverejnenia chudobný, a tak jednou z mála 
udalostí, ktoré dokázali rozvíriť inak pokojnú 
hladinu trhových vôd, bolo prvé verejné vystúpenie 
novej guvernérky amerického Fed-u, Janet 
Yellenovej. V podstate celé dopoludnie sa euro 
voči doláru obchodovalo v rozpätí 1,3660 
EURUSD až 1,3680 EURUSD. Na tieto úrovne sa 
euro dostalo v noci na utorok vďaka lepším dátam 
z Ázie, ktoré prispeli k risk-on nálade. Zverejnenie 
textu Yellenovej prejavu však malo za následok 

zvýšenú volatilitu. Euro najskôr voči doláru oslabilo pod úroveň 1,3630 EURUSD, potom sa odrazilo nahor na úroveň 1,3680 EURUSD, aby 
napokon pokleslo na zatváraciu úroveň 1,3640 EURUSD. Celé stredajšie dopoludnie sa euro voči doláru obchodovalo v úzkom pásme v okolí 
úrovne 1,3640 EURUSD. Popoludní sa ale mikrofónu chopil francúzsky zástupca vo Výkonnej rade ECB Coeure a zrazil euro nadol. Coeure 
povedal, že ECB seriózne zvažuje zníženie depozitnej sadzby do negatívneho teritória a euro sa razom porúčalo až na úroveň 1,3565 
EURUSD, čo je jeho najnižšia úroveň od zasadnutia ECB z predminulého týždňa. Vo štvrtok ECB zverejnila svoj pravidelný report obsahujúci 
očakávanie, že cenový rast v eurozóne môže zotrvať pod inflačným cieľom až do konca roka 2016. Euro však na tieto správy prekvapivo 
nezareagovalo poklesom, ale rastom. Počas svojej púte nahor prerazilo hneď niekoľko malých technických rezistencií a otestovalo úroveň 
1,3680 EURUSD, ktorá je preň najvyššia od konca januára. Euru pomohli udržať sa vyššie aj horšie dáta spoza Atlantiku v podobe klesajúcich 
maloobchodných tržieb v USA. V piatok sa euro udržalo v okolí hladiny 1,3700 EURUSD aj vďaka lepším než očakávaným výsledkom HDP 
eurozóny v poslednom štvrťroku 2013. Za celý týždeň tak spoločná mena eurozóny voči doláru posilnila o 0,4 %. 

Kurzy mien nášho regiónu sa minulý týždeň vyvíjali zmiešane. Poľský zlotý si pripísal posilnenie o 0,8 % a v piatok sa voči euru obchodoval na 
úrovni 4,1440 EURPLN. Posilnenie voči euru si minulý týždeň zaknihovala i česká koruna, ktorá získala pol percenta a dostala sa na úroveň 
27,400 EURCZK. Jedine maďarský forint sa minulý týždeň vymykal z trendu a voči euru oslabil o – 0,3 % na 308,70 EURHUF, keďže 
tohtotýždňové zasadnutie maďarskej centrálnej banky môže priniesť ďalšie zníženie úrokových sadzieb, a teda aj ďalšie oslabenie forintu. 

 

Odstrelí MNB forint ďalším znížením sadzieb? 

V utorok 18. februára sa zídu maďarskí centrálni bankári pod hlavičkou MNB, aby spoločne rozhodli o nastavení menovej politiky na najbližší 
mesiac. Maďarská MNB počas uplynulého jeden a pol roka pristupovala každý mesiac k znižovaniu základnej úrokovej sadzby – najskôr 
o tradičnú štvrtinu percentuálneho bodu, neskôr o pätinu a naposledy v januári o – 0,15 p. b. Guvernér MNB Matolcsy sa pritom v januári 
vyjadril, že pomalý rast cien v Maďarsku necháva priestor pre ďalšie znižovanie sadzieb. MNB však za rok a pol uvoľnila svoju menovú politiku 
až príliš, keď základnú úrokovú sadzbu znížila z úrovne 7,00 % na aktuálnych 2,85 %. Znižovanie sadzieb v čase, keď americký Fed prichádza 
s obmedzovaním monetárnych stimulov, neprospieva maďarskému forintu. Ten sa aj počas minulého týždňa prehupol nad hladinu 310 
EURHUF a v prípade ďalšieho uvoľnenia menovej politiky v podaní MNB by mohol zaznamenať ďalšie výrazné oslabenie. Maďarská 
ekonomika vzrástla v poslednom minuloročnom kvartáli o 2,7 % a patrila tak medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky v únii. Prikláňame sa preto 
k názoru, že MNB síce pošteklí trh ďalším znížením základnej sadzby, avšak len o – 0,10 p. b. na úroveň 2,75 %. 
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Cena ropy Brent minulý týždeň stabilná 

Rastúce dodávky ropy zo Severného mora sa uplynulý pondelok postarali 
o pokles ceny ropy Brent na 108,63 USD za barel a na tejto úrovni sa 
cena ropy držala i v utorok. V stredu zaznamenala cena ropy len nepatrný 
rast na 108,79 USD za barel v dôsledku správy o poklese jej zásob 
v Mexickom zálive. Nové aprílové dodávky Brentu sa vo štvrtok predávali 
za 108,48 dolárov, no už v piatok ich cena poskočila na 109,09 USD za 
barel z dôvodu rýchlejšieho rastu HDP v Európe v štvrtom kvartáli 2013. 
Za celý týždeň ropa Brent zaznamenala len nepatrný cenový nárast 
o 0,2 %. Medzimesačne bola síce ropa drahšia o 3,6 %, no od začiatku 
roka na cene strácala – 1,1 %. 

 

V úvode roka 2014 ceny na Slovensku medziročne stagnovali 

Ceny tovarov a služieb na Slovensku sa v januári 2014 medziročne nezmenili. Trend postupného spomaľovania cenového rastu, ktorý je 
neprehliadnuteľný už od konca predminulého roka 2012, sa tak v súlade s našimi očakávaniami nezastavil. Medzimesačne, teda oproti 
decembru 2013, spotrebiteľské ceny na Slovensku zaznamenali nárast o 0,2 %. Vyplynulo to z údajov Štatistického úradu SR [ŠÚ SR].  

V januári 2014 sme si medziročne priplácali najmä za vzdelávanie, 
ktoré zdraželo o 5,4 %. Práve vzdelávanie najvýraznejšie zdraželo aj 
v minulom roku a to o 6,5 %. Alkohol a tabak v januári zaznamenali 
medziročný rast cien o 2,5 %, za služby kaviarní, hotelov a reštaurácií 
sme si priplatili medziročne viac o 1,5 %. Žiadna iná oblasť už 
nezaznamenala cenový rast rýchlejší ako jedno percento. 

Cenovky na potravinách a nealkoholických nápojoch boli v januári 
2014 o 0,9 % vyššie ako v prvom mesiaci roka 2013. Na Slovensku 
sme tak naďalej svedkami len veľmi pomalého cenového rastu 
potravín. Pre porovnanie, v samom úvode roka 2013 dosahoval ich 
medziročný cenový rast až takmer 6 %.  

Jedným z dôvodov pomalšieho zdražovania potravín v našich obchodoch v posledných mesiacoch je aj vývoj cien poľnohospodárskych 
komodít na svetových burzách. Aj v januári boli viaceré poľnohospodárske komodity medziročne o desiatky percent lacnejšie. Najvýraznejší 
cenový pokles na komoditnom trhu sa v januári týkal kukurice, ktorá bola medziročne lacnejšia o cca – 40 %. Približne pätinu až štvrtinu ceny 
ale strácali aj pšenica, repka, káva arabica či jačmeň. 

Medziročný pokles cien v januári zaznamenalo viacero kategórií nášho spotrebného koša. O – 1,4 % resp. – 1,3 % lacnejšie nás v januári vyšli 
služby pôšt a telekomunikácií, doprava, ale aj nábytok a vybavenie domácností. Približne o percento menej sme zaplatili aj za rozličné tovary 
a služby, bývanie a energie [v dôsledku zníženia regulovaných cien]. 

Oproti decembru 2013, teda medzimesačne, bol najvýraznejší nárast cien o 2,8 % evidovaný v prípade potravín a nealkoholických nápojov. 
Došlo tak k obratu, keďže v druhej polovici roka 2013 ceny potravín v medzimesačnom porovnaní klesali. Pod januárový cenový rast sa 
podpísali najmä vyššie ceny ovocia a zeleniny. Najvýraznejšie medzimesačné zlacnenie v januári zaznamenali odevy a obuv, ktorých ceny 
poklesli o – 1,9 %.  

Kým v roku 2013 bola priemerná miera inflácie evidovaná na úrovni 1,4 %, tak v roku 2014 by sa podľa našich odhadov mohlo jednať 
o priemerný cenový rast na úrovni okolo 1 %. Úvod roka by mala charakterizovať cenová stagnácia [teda len mierne medziročné nárasty, 
prípadne poklesy cien], no s pribúdajúcimi mesiacmi by mal cenový rast na Slovensku začať zrýchľovať. Naďalej sa však bude jednať 
o pomerne pomalé tempá cenového rastu a ako v roku 2013, tak aj v roku 2014 by sme sa mali vďaka tomu dočkať i reálneho rastu platov. 
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Slovenská ekonomika v poslednej štvrtine roka 2013 
vzrástla o 1,5 % 

Slovenská ekonomika v poslednej štvrtine roka 2013 šliapla na 
plyn a zaznamenala medziročný rast o 1,5 %. V porovnaní s tretím 
kvartálom vzrástla naša ekonomika o 0,4 %. Keďže prvé tri štvrtiny 
roka boli v podaní slovenskej ekonomiky slabšie, za celý rok 2013 
zaznamenal slovenský HDP medziročný rast o 0,9 %, čím za 
rastom z roku 2012 [na úrovni 1,8 %] výrazne zaostal. Vyplynulo to 
z rýchleho odhadu HDP, ktorý zverejnil ŠÚ SR. 

Podrobnejšiu štruktúru HDP za 4. štvrťrok 2013 sa dozvieme až 
začiatkom marca. Predpokladáme ale, že pod rast našej 
ekonomiky sa opäť podpísal predovšetkým zahraničný dopyt. 
Priemyselná produkcia totiž v 4. štvrťroku 2013 dosiahla 

dvojciferné tempo medziročného rastu a náš zahraničný obchod opäť vykázal vysoké aktívne saldo. V prípade spotreby domácností sme 
v odhade opatrnejší a očakávame skôr stagnáciu. Naznačuje to vývoj tržieb slovenských maloobchodníkov v posledných troch mesiacoch 
vlaňajška. Slovenský spotrebiteľ bol aj v závere minulého roka opatrný, pod čo sa podpisovala pretrvávajúca vysoká miera nezamestnanosti 
na Slovensku.  

Určité zlepšenie v slovenskej ekonomike by sa mohlo objaviť v tomto roku. Predpokladáme však, že rastu HDP sa nepodarí presiahnuť úroveň 
3 % a  ani tento rok tak nebude postačovať na výraznejšiu tvorbu nových pracovných miest. Tohtoročný rast slovenskej ekonomiky 
odhadujeme na úrovni 2,3 % s tým, že s pribúdajúcimi kvartálmi by sa rast mohol zrýchľovať. 

Rýchly odhad HDP za 4. kvartál 2013 zverejnil za väčšinu ekonomík aj Štatistický úrad EÚ [Eurostat]. Európska únia ako taká vykázala 
medziročný rast HDP o 1,0 %. Eurozóna sa prehupla do plusu a vykázala medziročný rast na úrovni 0,5 % po siedmich kvartáloch poklesov. 
Zrýchlenie hospodárskeho rastu, resp. zmiernenie poklesu, zaznamenala v poslednom minuloročnom štvrťroku prevažná väčšina európskych 
ekonomík. Na plyn šliapli aj naši najvýznamnejší obchodní partneri, keď Nemecko vykázalo medziročný rast HDP o 1,4 % a Česká republika 
sa po takmer dvoch rokoch dostala do kladných čísel, keď zaznamenala medziročný rast HDP na úrovni 0,8 %.  

Priemyselná produkcia aj v závere roka 2013 s dvojciferným rastom 

Rast priemyselnej produkcie si aj v závere roka 2013 zachoval 
dvojciferné tempo. Produkcia našich priemyselníkov v decembri 
podľa ŠÚ SR zaznamenala medziročný nárast o 12,2 % a prispela 
tak k celoročnému pozitívnemu výsledku. Za celý rok 2013 
zaznamenala priemyselná produkcia na Slovensku medziročný 
nárast o 5,2 %.  

Samotná priemyselná výroba v decembri medziročne vzrástla 
o 16,5 %, oblasť ťažby a dobývania zaznamenala nárast o 7,4 % 
a produkcia v oblasti dodávky elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu medziročne poklesla o – 6,8 %. 

V rámci priemyselných odvetví zaznamenali v decembri najvýraznejší medziročný rast produkcie, o takmer polovicu, výrobcovia elektrických 
zariadení. Nárast produkcie o vyše štvrtinu ale potešil aj výrobcov z ostatnej výroby a producentov dopravných prostriedkov [automobilky]. 
Ďalším dôležitým ťahúňom našej ekonomiky je výroba počítačových, elektronických a optických produktov, ktorá nadviazala na novembrový 
rast a zaznamenala medziročný nárast na úrovni  4,2 %. S najvýraznejším medziročným poklesom výroby sa aj v poslednom mesiaci 
vlaňajška museli popasovať producenti farmaceutických výrobkov [o – 38,4 %]. 

Na december zrejme spomínajú v dobrom aj naši stavebníci. Ich produkcia zaznamenala medziročný nárast až o 10,1 %, a to najmä vďaka 
nezvyčajne teplému počasiu.   
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Slovenskí priemyselníci aj v decembri s dvojciferným 
nárastom nových objednávok 

Aj posledný mesiac vlaňajška slovenským priemyselníkom prial 
a priniesol im dvojciferný medziročný nárast nových objednávok. 
Podľa údajov ŠÚ SR totiž nové priemyselné objednávky 
zaznamenali v decembri nárast o 12,4 %. Za celý uplynulý rok 2013 
prijali naši priemyselníci o 3,5 % viac objednávok ako v roku 2012. 

Z dvojciferného rastu nových priemyselných objednávok sa 
v decembri tešilo viacero priemyselných odvetví. Najvýraznejší 
nárast nových objednávok, o 44,1 %, zaznamenala výroba kovových 
konštrukcií. Darilo sa aj automobilkám, ktoré v decembri 
zaznamenali o pätinu vyššie objednávky ako v závere roku 2012. 
V ich prípade sa dokonca jednalo o najvýraznejší nárast v uplynulom 

roku. Nárast objednávok o 17,6 % potešil aj ďalšie dôležité odvetvie nášho hospodárstva a to výrobcov počítačových, elektronických 
a optických produktov. S poklesom objednávok o – 63,3 % sa museli aj v decembri vyrovnať producenti z oblasti farmácie.  

December priniesol medziročne vyššie tržby všetkým 
odvetviam nášho hospodárstva 

Slovenskí priemyselníci utŕžili v decembri 2013 o 5,1 % viac ako v rovnakom mesiaci roka 2012. Rast priemyselných tržieb tak oproti 
predchádzajúcim mesiacom zrýchlil. Tržby v samotnej priemyselnej výrobe vzrástli o 9,8 % a v dodávke vody a odvode odpadových vôd 
o 6,8 %, avšak tržby v ťažbe a dobývaní klesli o – 0,1 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o – 10,3 %. Údaje začiatkom 
minulého týždňa zverejnil ŠÚ SR. 

Spomedzi jednotlivých priemyselných 
odvetví sa s najvýraznejším poklesom 
tržieb aj v decembri museli vyrovnať 
farmaceuti [o – 61,8 %] a chemici [o – 
25,4 %]. Nižšie tržby však v decembri 
sklamali aj producentov počítačových, 
elektronických a optických výrobkov, 
ktorí patria medzi ťahúňov našej 
ekonomiky. Naopak, najvýraznejší 
nárast tržieb si na svoje konto pripísali 
najmä producenti elektrických 
zariadení, automobilky a strojári. Práve 
tí sú tradičným ťahúňom našej 
ekonomiky, preto je decembrový 
dvojciferný rast ich tržieb dobrou 
správou.  

V decembri však zaznamenali medziročný nárast tržieb nielen priemyselníci, ale aj ostatné odvetvia nášho hospodárstva. Dvojciferný nárast 
tržieb bol zaznamenaný v predaji a oprave motorových vozidiel, informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a v oblasti vybraných 
trhových služieb.  

Zamestnanosť sa počas decembra medziročne zvýšila vo väčšine našich hospodárskych odvetví s výnimkou oblasti informácií a komunikácie, 
stavebníctva a veľkoobchodu. V prípade miezd však vývoj taký priaznivý nebol. Viaceré odvetvia nášho hospodárstva zaznamenali v decembri 
medziročný pokles miezd. Hlavy v smútku mali najmä zamestnanci v odvetví IKT, ktorých mzdy boli v nominálnom i reálnom vyjadrení až 
o vyše – 11 percent nižšie ako v decembri 2012. Naopak o desatinu vyššie sumy si na výplatných páskach podľa štatistík našli zamestnanci 
z oblasti predaja a opravy motorových vozidiel. 

Medziročný vývoj v % v decembri 2013 

Odvetvie hospodárstva Tržby Zamestnanosť 
Nominálna 

mzda 
Reálna  
mzda 

Priemysel 5,1 1,9 0,1 -0,3 

Stavebníctvo 6,3 -0,6 -7,7 -8,1 

Predaj a oprava motorových vozidiel 18,5 0,6 10,1 9,7 

Veľkoobchod 6,6 -0,2 3,7 3,3 

Maloobchod 0,7 0,4 1,2 0,8 

Ubytovanie 0,5 2,0 3,6 3,2 

Činnosť reštaurácií a pohostinstiev 0,4 1,0 1,1 0,7 

Vybrané trhové služby 11,2 6,4 -0,6 -1,0 

Informácie a komunikácia 15,0 -2,5 -11,2 -11,6 

Doprava a skladovanie 12,6 2,0 1,6 1,2 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Rebríček týždňa:  

Medaily a úspechy slovenských športovcov tešia širokú verejnosť, 
ale aj obchodníkov 

Zimné olympijské hry v Soči sú v plnom prúde. Slovákov už stihli, podobne ako pred štyrmi rokmi, niektorí reprezentanti potešiť nielen 
dobrými výsledkami, ale aj medailovým ziskom. Športové podujatia majú na Slovensku tradične veľkú obľubu a spájajú sa s vysokou 
sledovanosťou. Na druhej strane ale až viac ako tretina Slovákov priznáva, že vôbec nešportuje. Úspechy slovenských športovcov však 
zväčša prinášajú aspoň krátkodobý efekt aj v podobe vyššieho záujmu našincov o fyzickú aktivitu. Vrcholné športové podujatia, akým 
Olympijské hry určite sú, však nemajú vplyv len na samotných slovenských fanúšikov, ale  na celú našu ekonomiku. 

Hokejománia, Saganománia či Cibulkománia. S každým víťazstvom či postupom do ďalšieho kola sa k fanúšikovskému ošiaľu 
pridáva čoraz viac ľudí. Pribúdajú diváci doma 
v obývačkách, v práci, baroch, ale aj v samotnom dianí 
športových zápolení. Najmä reštaurácie a bary majú športové 
podujatia v obľube. Na Slovensku je pomerne rozšírené 
sledovanie športových zápolení v spoločnosti a veľmi 
obľúbenými miestami sú popri obývačkách aj 
reštaurácie, bary či krčmy. Obchodníci, ktorí sledovanie 
športových prenosov umožňujú, sa preto zväčša 
v týchto obdobiach môžu tešiť aj z vyšších tržieb.  

Hoci napríklad zápasy našich hokejistov v základnej skupine 
sa na Olympiáde odohrajú v skorších hodinách, než na aké 
sme zvyknutí, víkendová porcia zápasov dáva šance aj 
prevádzkovateľom rôznych „pubov“. No a čím dlhšie budú 
Slováci „v hre“, tým viac to obchodníci budú môcť pocítiť aj 
na svojich tržbách. 

Aj keď niektoré zápolenia slovenských športovcov na 
olympiáde v Soči prebiehajú počas pracovnej doby, 
nepredpokladáme, že by sa to prejavilo na fungovaní 
firiem. Zamestnanci ale isto ocenia, keď im zamestnávateľ 
umožní sledovať spolu s kolegami súboje našich športovcov 
aj počas pracovnej doby. 

Úspechy slovenských športovcov tešia aj tých 
obchodníkov, ktorí ponúkajú športové potreby, dresy, 
doplnky či suveníry. V lete 2013 sa len tak zaprášilo po 
zelených tričkách, v súčasnosti stále doznieva záujem 
fanúšikov o tenis a v súvislosti s olympiádou sa do popredia 
derie biatlon či hokej.  

Olympiádou sa však príležitosti fandiť „našim“ nekončia. 
Tohtoročné Majstrovstvá sveta v hokeji sa uskutočnia v priebehu mája v bieloruskom Minsku. Oči nalepené na obrazovkách však budú mať 
tento rok športoví fanúšikovia aj o mesiac neskôr, kedy sa v Brazílii uskutočnia Majstrovstvá sveta vo futbale, hoci tentokrát bez slovenskej 
účasti. A už v júli sadnú na bicykle slovenskí zástupcovia v slávnom Tour de France. No a kto preferuje tenis, sa do konca roka dočká ešte 
troch grandslamových turnajov. Vrcholných športových podujatí je tak tento rok na programe požehnane. Z vyššieho dopytu by sa 
preto opäť mohli tešiť aj naši výrobcovia televízorov, ktorí v roku 2013 zaznamenali mierny medziročný pokles svojej produkcie.  

 

Efekt vrcholných športových podujatí na slovenskú ekonomiku 

Kto pociťuje vplyv? Ako sa prejavuje? 

Prevádzkovatelia reštaurácií, 
barov a krčiem 

Ak zákazníkom poskytnú možnosť sledovať 
zápolenia športovcov, tešia sa z väčšej 
obsadenosti a vyšších tržieb. K sledovaniu 
športových prenosov totiž  zväčša patrí aj 
„niečo pod zub“ či krígeľ piva. Víťazné zápasy 
a dobrá nálada môžu zvýšiť aj tringelty 
zamestnancov takýchto zariadení. 

Maloobchodníci so športovými 
potrebami 

V prípade úspechov našich športovcov idú „na 
dračku“ dresy, vlajky, doplnky, ale aj 
športové potreby.  

Výrobcovia a predajcovia 
televízorov 

V minulosti mali veľké športové podujatia za 
následok rast dopytu po televízoroch. 
Tohtoročné zápolenia by mohli motivovať ku 
kúpe nového televízora najmä tých ľudí, 
ktorí majú doma staršie modely. 

Prevádzkovatelia športových 
zariadení 

Úspechy slovenských športovcov motivujú ľudí 
aj k vlastnej fyzickej aktivite. Vyššiu 
návštevnosť zaznamenávajú fitnescentrá 
a športoviská.  

Cestovné kancelárie, letecké 
spoločnosti či iní prepravcovia 

Mnohí skalopevní fanúšikovia si nenechajú ujsť 
ani zápolenie našich športovcov v zahraničí. 
Nejaké to euro navyše tak dokážu zarobiť aj 
prepravcovia, prípadne cestovné kancelárie 
ponúkajúce takéto „športové zájazdy“.  

Zamestnávatelia 

Firmy si medzi svojimi zamestnancami 
môžu „urobiť očko“, ak im umožnia sledovať 
boje slovenských reprezentantov. Zamestnanci 
sa im neskôr môžu odvďačiť väčšou lojalitou, 
ale aj vyšším pracovným výkonom. 

Zdroj: analytický tím Poštovej banky 
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Kalendár udalostí 8. týždňa 
Indikátor Obdobie Odhad PABK Odhad trhu 

Základná úroková sadzba maďarskej centrálnej banky MNB [18. február 2014], v % február 2014 2,75 [pokles o – 0,10 p. b.] 2,75 

Evidovaná miera nezamestnanosti, ÚPSVAR, v % [21. február 2014] január 2014 13,79 – 

 

 

Predikcie podľa Poštovej banky  
Indikátor 4 Q 2013 1 Q 2014 2 Q 2014 2013  2014  

HDP [%, r/r, stále ceny] 1]  3] 1,5* 1,5 1,8 0,9* 2,3 

CPI [%, r/r] 1]  4] 0,5* 0,3 0,7 0,4* 2,6 

HICP [%, r/r] 1]  4] 0,5* 0,3 0,8 0,4* 2,5 

PPI [%, r/r] 1]  4] – 1,7* – 0,9  0,6 – 1,7* 2,5 

Index reálnej mzdy [%, r/r] 1]  3] 0,1 2,0 1,5 0,8 1,0 

Evidovaná nezamestnanosť [%] 1]  3] 13,50* 13,74 13,05 14,11* 13,20 

Obchodná bilancia [saldo, v mil. EUR] 5]  6] 695,3* 1  070,0 970,0 4 429,7* 3 590,0 

EUR/USD 2]  4] 1,37* 1,30 1,30 1,37* 1,30 

Základná sadzba ECB 2]  4] 0,25* 0,25 0,25 0,25* 0,25 

1M EURIBOR [%, p. a.] 2]  4] 0,22* 0,17 0,17 0,22* 0,20 

1] priemer za kvartál 
2] ku koncu kvartálu 
3] priemer za rok 
4] ku koncu roka 
5] kumulatív za kvartál 
6] kumulatív za rok 
* skutočnosť 
 
 
 


