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ŠTATISTIKA / Rast vo februári oproti januáru o 2,6 perc.

Dynamika medziročného poklesu
tržieb v stavebníctve sa utlmuje

T

empo medziročného poklesu tržieb v slovenskom
stavebníctve sa výrazne
utlmilo. Ako oznámil Štatistický
úrad SR, tržby stavebných podnikov za vlastné výkony a tovar
boli vo februári 2013 už len o 1,7
percenta nižšie ako v rovnakom
období vlani. Po sezónnom očistení sa februárové tržby v odvetví
zvýšili oproti tohtoročnému januáru o 2,6 perc. Ich objem štatistický úrad nezverejnil.
V januári 2013 tržby v stavebníctve vzrástli oproti vlaňajšiemu
decembru o 0,4 perc., medziročne však klesli o 8,6 perc. Za prvé

dva mesiace tohto roku sa tržby
stavebných ﬁriem znížili v medziročnom porovnaní o 5,1 perc.
Za celý rok 2012 dosiahli tržby
v stavebníctve 7,7072 miliardy
eur, čo bolo o 15,2 perc. menej
ako v predošlom roku. V decembri 2012 sa tržby v odvetví znížili
medziročne o 16,7 perc., v novembri o 14,9 perc. a v októbri
klesli až o 18,5 perc., čo bolo najvýraznejšie medziročné zníženie
za celý vlaňajšok. V roku 2011
tržby v stavebníctve rástli nepretržite od mája až do decembra,
pričom za celý predvlaňajšok
sa oproti roku 2010 zvýšili o 3,2

ÚVO má skontrolovať súťaže
agentúry z Horných Plachtiniec

Ú

Pravidlá proti bublinám

Vyjednávači Európskej únie
mali včera dokončiť prvé
spoločné hypotekárne pravidlá, čo by platili v zoskupení.
Ich návrh je súčasťou snáh
vyhnúť sa opätovnému vzniku
realitných bublín, ktoré boli
jedným z dôvodov zhoršovania úverovej krízy v Európe.
> strana 2

perc. na celkových 9,0262 mld.
eur.
Tržby za architektonické a
inžinierske činnosti vo februári
2013 (v stálych cenách z decembra 2010) stúpli medziročne
o 25,8 perc., tržby za činnosti v
oblasti nehnuteľností vzrástli o
17,5 perc., pokračoval štatistický
úrad.
Velux masívne investuje
Tržby v slovenskom priemys> strana 3
le po januárovom medziročnom
raste (o 0,4 perc.) vo februári
znovu klesli. V porovnaní s febru- perc.). Za celý rok 2012 vzrástli
árom 2012 sa znížili o 4,2 perc. a tržby v priemysle SR medziročne
po sezónnom očistení zaostali aj o 7,3 perc. na 82,2581 mld. eur.
za tohtoročným januárom (o 1,1
> Pokračovanie na s. 2

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / Podnet na vykonanie kontroly

rad pre verejné obstarávanie (ÚVO)
zrejme skontroluje súťaže, ktoré
robila ﬁrma Regionálna obstarávacia agentúra, s.r.o. (ROA), ako centrálny
obstarávateľ na marketingové a poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia pre
iných verejných obstarávateľov. Poslankyňa
Národnej rady SR Lucia Žitňanská včera podala podnet na ÚVO na vykonanie kontroly
spomínaných verejných obstarávaní.
„Domnievam sa, že ROA možno formálno-právne spĺňa podmienky zákona na to, aby

Z OBSAHU

bola verejným obstarávateľom, ale de facto
nie,“ uviedla L. Žitňanská. Vychádza pritom
z vyjadrení starostu Horných Plachtiniec Ladislava Nozdrovického, ktorý ani nevedel,
že v spomínanej agentúre bol minulý týždeň
vymenený konateľ. „Obec v ROA zjavne ﬁguruje ako biely kôň, keďže starosta ani nevedel, že ROA vymenila konateľa,“ myslí si
opozičná poslankyňa.
„Domnievam sa tiež, že spôsob zverejnenia týchto verejných obstarávaní nespĺňa
zákonné kritériá transparentnosti, nediskri-

minácie pri súťažných podmienkach a
tým aj efektívnosti. Očakávam od úradu,
že vykoná kontrolu a bude konať v rámci svojich kompetencií vrátane podania
žaloby na súd, ktorou bude požadovať
zrušenie už uzatvorených zmlúv,“ dodala
poslankyňa.
Centrálne verejné obstarávanie prostredníctvom verejného obstarávateľa - agentúry
však podľa L. Žitňanskej môže byť efektívne. „Ak ministerstvo, resp. ministerstvá sa
dohodnú, transparentne zriadia takúto agentúru, nastavia v nej štandardy verejného
obstarávania,“ tvrdí. Ak v otázkach, ako je
transparentnosť, riešenie konﬂiktu záujmov
a podobne, vopred nastavia model ﬁnancovania takejto agentúry, ako aj kontrolu jej
> Pokračovanie na s. 5
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LEGISLATÍVA / Rozhovory s Európskym parlamentom

Hypotekárnymi pravidlami chce
EÚ zabrániť realitným bublinám

V

yjednávači Európskej únie mali včera
dokončiť prvé spoločné hypotekárne
pravidlá, čo by platili v zoskupení. Ich
návrh je súčasťou snáh vyhnúť sa opätovnému vzniku realitných bublín, ktoré boli jedným z dôvodov zhoršovania úverovej krízy
v Európe. „Predpokladáme, že rozhovory s
Európskym parlamentom o týchto dôležitých
nových pravidlách na ochranu spotrebiteľov
ukončíme v pondelok,“ uviedla hovorkyňa
írskeho predsedníctva EÚ.

Keby sa legislatíva stala realitou, ﬁnančné
domy, ktoré pôsobia na európskom hypotekárnom trhu s celkovou hodnotou 6,5 biliónov
eur, budú povinné preverovať si úverovú bonitu potenciálnych klientov a ich schopnosť
splácať. Malo by sa tak zamedziť nekrytým
úverom. Pravidlá tiež zakážu naviazanie odmeňovania osôb zodpovedných za kontrolu
bonity v bankách na počet schválených úverov, keďže práve takéto postupy v minulosti
viedli k nezodpovednému požičiavaniu.

Nové pravidlá tiež chcú zvýšiť
ochranu spotrebiteľov a sťažiť ﬁnančným inštitúciám exekúcie domovov tých, ktorí nevládzu úver splácať.
Majú takisto zvýšiť cezhraničnú konkurenciu napríklad tým, že niektoré
informácie sa spotrebiteľom v celej EÚ budú
musieť poskytovať v štandardizovanom formáte. Vyššia konkurencia by podľa zákonodarcov mohla viesť k lepším podmienkam
pre spotrebiteľov, a tým prispieť k ozdravovaniu ekonomiky únie.
Ak sa dohoda podarí, návrh pravidiel bude
musieť schváliť ešte celý Európsky parlament a vlády jednotlivých krajín, do platnosti
by tak mohli vstúpiť v polovici roku 2015.
(sita, sn)

Dynamika medziročného poklesu tržieb v stavebníctve sa utlmuje
Dokončenie zo s. 1
Produktivita práce (1 531,28 eura) meraná stavebnou produkciou na zamestnanú
osobu sa vo februári medziročne mierne
zvýšila o 0,2 perc.
Na dlhodobom trende medziročného poklesu zamestnanosti v stavebníctve sa ani
vo februári 2013 nič nezmenilo. Počet zamestnancov v odvetví sa v medziročnom
porovnaní znížil o 4,4 perc., čo bolo najviac

zo sledovaných sektorov, pokračuje štatistický úrad. V priemere za prvé dva mesiace
tohto roku klesla zamestnanosť v odvetví
medziročne o 4,9 perc. Za celý minulý rok
pracovalo v stavebníctve priemerne 165,3-tisíca zamestnancov, o 4,5 perc. menej ako
v roku 2011. Zamestnanosť v odvetví klesá
nepretržite od septembra 2009.
Priemerná nominálna mesačná mzda
zamestnanca v stavebníctve sa vo februári
zvýšila medziročne o 1,5 perc., keď dosiah-

la 559 eur (v januári bol rast o 2,5 perc. pri
mzde 581 eur). Priemerná reálna mzda v
odvetví klesla vo februári medziročne o 0,7
perc. (v januári bola medziročne vyššia o 0,1
perc.). Vlani sa nominálna mzda v stavebníctve zvýšila v medziročnom porovnaní o
0,7 perc. na priemerných 607 eur mesačne,
reálna mesačná mzda sa znížila medziročne
o 2,8 perc.
(sn)
Za pomalším rastom miezd... > s. 5

Väčšina šéfov ﬁriem na Slovensku
neverí, že tržby v tomto roku porastú

A

ni nie tretina šéfov ﬁriem na Slovensku je presvedčená, že výnosy ich
podnikov budú v tomto roku rásť.
Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti PwC a časopisu Forbes, podľa ktorého
očakáva rast tržieb v najbližších 12 mesia-

coch iba 29 percent oslovených generálnych
riaditeľov slovenských podnikov.
Ich dôvera v rast tržieb pritom klesá už tretí
rok po sebe, podobne ako brzdí svoju dynamiku slovenská ekonomika. Na prieskume,
ktorý sa realizoval od vlaňajšieho decembra

do februára 2013, sa zúčastnilo 180 šéfov spoločností na Slovensku.
Najväčší priestor na rast
pritom riaditelia ﬁriem vidia predovšetkým v
nových produktoch a službách. Túto možnosť uviedlo až 43 perc. respondentov. Organický rast na domácom trhu vidí ako možnosť vzostupu 21 perc. šéfov.
> Pokračovanie na s. 5
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SPRÁVY Z FIRIEM / Najväčšia investícia v histórii podniku

Velux investuje do dvoch nových
produktových platforiem 225 mil. eur

N

v stavebníctve. Stratégiou
Veluxu je zamerať sa na
našu hlavnú činnosť a čo
najefektívnejšie spustenie
dvoch nových vlajkových
lodí. V zložitej situácii na

apriek ﬁnančnej kríze predstavila
skupina Velux v roku 2012 dva nové
produkty, pri ktorých investície dosahujú najvyššiu hodnotu počas 70-ročnej
histórie dánskej spoločnosti. Táto informácia
je jedným z posolstiev v najnovšej správe o
podnikovej zodpovednosti, ktorú zverejnila
skupina.
Velux spustil projekty dvoch nových produktových platforiem. Prvá z nich je novou
generáciou strešných okien, druhá predstavuje úplne nový koncept svetlíka pre verejné
a komerčné budovy, čím skupina vstupuje
na celkom nový trh.

Velux myslí na svoj budúci rast
Obidva produkty kladú do centra záujmu
energetickú efektívnosť, denné svetlo a vetranie, ktoré zabezpečujú zdravú vnútornú
klímu. Investícia do oboch projektov je 225
miliónov eur, čo je najviac v histórii skupiny.
Cieľom je zabezpečiť rast Veluxu a zároveň
pripraviť pôdu pre viacero ďalších aktivít
spoločnosti. „Nepodarilo sa nám splniť zámery pri znižovaní emisií CO2 či nehôd pri
práci. Napriek tomu oba tieto dlhodobé ciele

zostávajú v platnosti a budeme sa snažiť o
ich realizáciu,“ informuje ﬁrma.
Investície skupiny v roku 2012 majú ochrániť budúcnosť spoločnosti a zabezpečiť jej
vedúce postavenie na trhu. „Motivuje nás aj
nestabilita v globálnej ekonomike a neistota

trhu si musíme stanoviť priority pre to, čo vytvára najväčšiu hodnotu v podnikaní, a odložiť na neskôr to, čo môže počkať,“ uvádza
výkonný riaditeľ spoločnosti Jørgen Tang-Jensen.
> Pokračovanie na s. 4

Cenu za najlepší dizajn výstavného stánku
na Conecu 2013 získala ﬁrma Window Glass

C

enu za najlepší dizajn výstavného
stánku na medzinárodnom stavebnom veľtrhu Coneco 2013 získala
spoločnosť Window Glass, s.r.o., Dunajská
Streda. Firma predstavovala sklá pre architektúru od spoločnosti Guardian. Prezentáciu slovenského spracovateľa skla Window
Glass možno na veľtrhu, ktorý sa konal v
Bratislave od 9. do 13. apríla t.r., označiť za
veľmi úspešnú.
Otvorený priestor ako koncept stánku a
príjemné prostredie podnietilo množstvo
návštevníkov k prehliadke expozície. Stánok
tiež ukázal, akú dôležitú úlohu v realizácii architektonického zámeru má starostlivý výber
prvotriednych materiálov a pozornosť voči
detailom vo vizuálnom a farebnom vyhotovení.
> Pokračovanie na s. 4
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Velux investuje do dvoch nových produktových platforiem 225 mil. eur
Dokončenie zo s. 3
Šéf skupiny v správe ďalej upozorňuje aj
na úlohy medzinárodného spoločenstva v
boji s globálnym otepľovaním, ktoré sú výzvou tiež pre Velux. Firma chce preto svojimi
produktami pomáhať tvoriť atraktívne domovy s nižšou spotrebou energie, čo pomôže
zabezpečiť riešenie problému.

Do roku 2020 chce ﬁrma znížiť
emisie CO2 na polovicu
Masívne investície do vývoja produktov
a nových výrobných zariadení si vyžiadali
obmedziť investície do ostatných oblastí.
Výsledkom toho o.i. je, že cieľ skupiny znížiť
do konca roku 2012 emisie CO2 o 20 percent
sa nesplnil. Firme sa podarilo znížiť emisie o
13 perc. v porovnaní s referenčným rokom
2007.
„Napriek odloženiu investícií sa držíme
nášho cieľa znížiť do roku 2020 emisie CO2
na polovicu. Nové výrobné zariadenia, do

ktorých sme investovali, sú k životnému
prostrediu šetrnejšie. Preto sme si istí, že
svoj cieľ dosiahneme,“ hovorí prevádzkový
riaditeľ Veluxu David P. Meyer.
Od roku 2009, keď skupina stratégiu na
zlepšenie globálnej klímy spustila, Velux
do znižovania emisií CO2 investoval 12 mil.
eur. Aby spoločnosť do roku 2020 dosiahla
stanovený cieľ, plánuje v blízkej budúcnosti
ďalšie investície.

Bezpečnostný program s cieľom
nulovej nehodovosti
Nové technológie si vyžiadali aj veľa nových inštalácií a odstránenie mnohých zariadení z výrobných prevádzok. Firma sa pritom
nevyhla nárastu pracovných úrazov. V roku
2012 zaznamenala priemerne 3,9 nehody
na milión pracovných hodín oproti priemeru
2,8 v roku 2011.
„Je to poľutovaniahodné zvýšenie a sme
z toho nešťastní. Očakávame však, že do
konca tohto roku sa vrátime k lepším štatisti-

kám. Na konci roku 2013 budeme uzatvárať
náš trojročný program bezpečnosti, ktorý je
založený na presvedčení, že sa dá vyhnúť
všetkým nehodám v práci, s konečným cieľom dosiahnuť nulovú nehodovosť. Naším
cieľom pre rok 2013 je pokles ukazovateľa
nehôd pod úroveň 1,75, čo je približne polovica z vlaňajšej hodnoty,“ dodáva D. P.
Meyer.
Nadnárodná spoločnosť Velux má vo výrobnom programe širokú škálu strešných
okien a svetlíkov, ako aj riešenia pre ploché
strechy. Firma zhotovuje i mnoho druhov roliet, žalúzií, montážnych doplnkov, výrobky
pre diaľkové ovládanie a solárne kolektory
pre inštaláciu na strechách.
Skupina má výrobné závody v 11 krajinách
a obchodné zastúpenie takmer v 40 štátoch
sveta. Prostredníctvom spoločnosti Velux
Slovensko, spol. s r.o., Bratislava, pôsobí na
trhu v SR od roku 1993. Firma zamestnáva
okolo 10-tisíc osôb, centrálu má v dánskom
meste Hoersholm.
(kd)

Cenu za najlepší dizajn výstavného stánku na Conecu 2013...
Dokončenie zo s. 3
Firma Window Glass získala toto ocenenie aj na základe spolupráce s popredným
dodávateľom skiel pre architektúru, so spoločnosťou Guardian. Spolupráca partnerov
bola prínosom aj po obchodnej stránke,

keďže Window Glass počas veľtrhu získal
či začal rokovania o viacerých zákazkách
na protislnečné sklá SunGuard. Potvrdil sa
aj rastúci záujem o sortiment dizajnových
výrobkov určených pre interiéry.
Zákazníci ocenili trendové farby bezpečnostných skiel Lami Deco, subtílnu optiku

ODBORNÉ PODUJATIA / Energetická hospodárnosť budov

jemne matného skla Satin Deco Ultra White a lakovaných žiarivo bielych skiel Deco
Cristal Super White. Záujem vzbudili aj sklá
s obojstrannou antireﬂexnou úpravou, ktoré
nachádzajú uplatnenie napríklad pri prezentácii umenia v galériách a múzeách.
(pram)

stavebných konštrukcií a použitých
stavebných materiálov.
Témou bude aj uplatnenie výpočtových a meracích metód;
konferencia si všimne aj aplikáciu
technických riešení zohľadňujúcich
rôzne úrovne požiadaviek vrátane nákladovo
optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek
na energetickú hospodárnosť budov, neobíde ani teoretické predpoklady a praktické
skúsenosti z výstavby nízkoenergetických a
ultranízkoenergetických, pasívnych budov a
podmienky na výstavbu budov s takmer nulovou potrebou energie.
> Pokračovanie na s. 6

Pripravuje sa konferencia Tepelná
ochrana budov 2013

V

dňoch 16. a 17. mája t.r. sa na
Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách uskutoční 17. medzinárodná
konferencia Tepelná ochrana budov 2013.
Podtitulom tohto odborného podujatia je
Energetická hospodárnosť budov, výzva na
zlepšovanie tepelnej ochrany budov do roku
2020. Konferencia sa zameria na podmienky a požiadavky, ktoré vyplývajú z nových

právnych a technických predpisov v oblasti
tepelnej ochrany budov a znižovania potreby tepla a energie s účinnosťou od 1. januára 2013 a pre ďalšie obdobie so zmenami
stanovenými na 1. január 2016 a 1. január
2021. Zameria sa na znižovanie potreby a
spotreby energie v budovách, ktoré ovplyvňuje energetická hospodárnosť budov v závislosti od úrovne tepelnotechnickej kvality
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ÚVO má skontrolovať súťaže agentúry z Horných Plachtiniec
Dokončenie zo s. 1
činnosti a toto všetko zverejnia, takýto model podľa nej môže byť efektívny. „V prípade
agentúry z Horných Plachtiniec však ide o
biznisový model súkromnej osoby,“ dodala
L. Žitňanská.
O aktivitách ROA, ktorá si uvádza sídlo v
malej obci Horné Plachtince s 200 obyvateľmi v okrese Veľký Krtíš, informovala agentúra SITA ako prvá už v polovici januára. ROA
vznikla vlani v auguste ako centrálna obstarávacia organizácia. Spoločníkmi ROA so
základným imaním 7 500 eur sú obec Horné
Plachtince s vkladom 750 eur a súkromná
ﬁrma TenderOnline, a.s., z Bratislavy, ktorá
vložila 6 750 eur a verejnému obstarávaniu
sa venuje od roku 2010.
Aby mohla ROA centrálne obstarávať
pre iných obstarávateľov, musela uzavrieť
s obcou spoločenskú zmluvu. Starosta Horných Plachtiniec je v dozornej rade ROA od
jej vzniku. Bývalého konateľa obstarávacej
agentúry Jána Feranca nahradila 15. apríla
t.r. Katarína Lutherová. V ten istý deň skončili v dozornej rade ﬁrmy Stanislav Pecúch a
Radomír Drončko.
ROA mesiac po svojom vzniku, v septembri 2012, vyhlásila tri užšie súťaže na posky-

tovanie služieb pre iných verejných obstarávateľov v oblasti informovanosti a publicity,
odborného poradenstva pre verejné inštitúcie, resp. verejných obstarávateľov a poradenstva pre manažérske systémy a verejné
obstarávanie. Agentúra v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania neuviedla,
pre koho obstaráva ani predpokladanú cenu
a rozsah služieb. Zákazky na štyri roky mali
byť ﬁnancované zo zdrojov Európskej únie.
ROA nedávno zverejnila výsledky centrálneho obstarávania na služby pri poskytovaní informovanosti a publicity. Podľa
oznámenia o výsledku súťaže zákazka má
konečnú cenu 130 miliónov eur (bez DPH)
a je určená pre 25 iných verejných subjektov vrátane piatich ministerstiev. Agentúra
vybrala ponuky štyroch bratislavských ﬁriem
v rovnakej výške po 20 mil. eur (vrátane
DPH). Pri vyhodnocovaní mala rozhodovať
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka a mala
sa použiť elektronická aukcia. Jedna z ﬁriem
uviedla, že nevyhrala súťaž, ale iba možnosť
zúčastňovať sa v budúcnosti na elektronických aukciách. Rozhodnutie potenciálnych
obstarávateľov o využití PR služieb na obstarávanie je dobrovoľné.
Ministerstvo vnútra ako budúci garant
centrálneho obstarávania pre štátne inštitú-

cie už oﬁciálne odporučilo inštitúciám štátnej
a verejnej správy zapojeným do spolupráce
s ROA, aby si v prípade potreby obstarávali
podobné služby pod vlastnou gesciou. Služby tejto agentúry rezort odporúča využiť len
v prípade, že na základe elektronickej aukcie obstará ROA potrebný tovar alebo službu
ekonomicky výhodnejšie.

ÚVO bude postupovať
štandardne aj v prípade ROA
ÚVO bude konať štandardným postupom
aj v prípade podnetu na výkon kontroly súťaží, ktoré organizovala ROA. „Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje aj obstarávanie
prostredníctvom centrálnej obstarávacej
organizácie. Až po preskúmaní konkrétneho
centrálneho verejného obstarávania je možné sa k nemu vyjadriť,“ uviedol včera pre
agentúru SITA hovorca ÚVO Ján Mažgút.
Ako dodal, úrad už v minulosti na svojej webovej stránke upozornil verejných obstarávateľov, aby pri zadávaní zákaziek prostredníctvom subjektov identiﬁkujúcich sa ako
verejný obstarávateľ, pričom uvádzajú, že
konajú v mene iných verejných obstarávateľov, resp. nakupujú pre iných verejných
obstarávateľov, konali obozretne.

Väčšina šéfov ﬁriem na Slovensku neverí, že tržby v tomto roku porastú
Dokončenie zo s. 2
Na zahraničnom trhu to vidí iba 18 perc.
opýtaných. „Aj tu cítiť dôsledky stagnujúceho dopytu,“ poznamenáva PwC.
Napriek konštatovaniu, že najväčší rastový potenciál majú nové produkty a služby,
nie je tento segment investičnou prioritou

slovenských podnikov. V prieskume sa investície do inovácií objavili až na piatom
mieste, keď ich medzi priority zaradilo 31
perc. oslovených. Za najdôležitejšie pritom
považujú vylepšenie služieb pre zákazníkov,
čo uviedlo 61 perc. riaditeľov.
Firemní lídri by však pri zvyšovaní inovačného potenciálu podnikov na Slovensku

uvítali vyššiu podporu zo strany štátu. Najčastejšie by ocenili, keby vláda podporila
inovácie daňovými úľavami alebo odstránením daňových bariér, čo uviedlo 79 perc. respondentov. Podobný systém funguje podľa
PwC v Českej republike, kde si podnikatelia
môžu zadeﬁnované inovácie priamo odrátať
od daňového základu.

Za pomalším rastom miezd vidia
analytici NBS aj konsolidáciu

P

riemerná nominálna mesačná mzda
v predaji a v oprave motorových vozidiel vo februári 2013 dosiahla 755
eur a vykázala tak medziročný nárast o 3,6
percenta. Nominálna mzda vzrástla podľa

Štatistického úradu SR aj vo vybraných trhových službách, a to o 3,5 perc. na 829 eur
a v ubytovaní o 3,3 perc. na 566 eur. Zvýšenie priemernej mzdy nastalo aj v činnostiach
reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 perc. na

367 eur, v priemysle o 1,6 perc. na 801
eur, stavebníctve o 1,5 perc. na 559
eur a maloobchode o 0,4 perc. na 553
eur. Naopak, pokles vykázal štatistický
úrad v informačných a komunikačných činnostiach o 7,5 perc. na 1 676 eur, doprave a
skladovaní o 1,6 perc. na 683 eur a vo veľkoobchode o 0,3 perc. na 738 eur.
> Pokračovanie na s. 6
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Pripravuje sa konferencia Tepelná ochrana budov 2013
Dokončenie zo s. 4
Konferencia je určená najmä projektantom, autorizovaným inžinierom, odborne
spôsobilým osobám na energetickú certiﬁ-

káciu budov, súdnym znalcom, zástupcom
stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcom správcov a vlastníkov existujúcich
budov na bývanie a nebytových nevýrobných
budov, zástupcom realitných kancelárií, vý-

robcom stavebných materiálov a konštrukcií.
Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov Slovenskej komory stavebných inžinierov v odbornej sekcii
Pozemné stavby.

Za pomalším rastom miezd vidia analytici NBS aj konsolidáciu
Dokončenie zo s. 5
Priemerná reálna mesačná mzda, teda
mzda po zohľadnení inﬂácie, vzrástla vo
februári medziročne v predaji a v oprave motorových vozidiel o 1,4 perc., vo vybraných
trhových službách o 1,3 perc. a v ubytovaní
o 1,1 perc. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa nezmenila. „Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 9,5

perc., doprave a skladovaní o 3,7 perc., vo
veľkoobchode o 2,4 perc., v maloobchode
o 1,8 perc., stavebníctve o 0,7 perc. a priemysle o 0,6 perc.,“ dodal štatistický úrad.
Podľa analytikov Úseku pre menu, štatistiku a výskum Národnej banky Slovenska (NBS) klesli mzdy medzimesačne o 0,9
perc. a medziročne vzrástli o 0,9 perc., čo
je nezvyčajne pomalé tempo. „Vývoj miezd
je podľa očakávaní pomalý jednak z dôvo-

du slabšej ekonomickej aktivity a absencie
dopytových tlakov na trhu práce, jednak
pravdepodobne aj z dôvodu opatrení nevyhnutnej ﬁškálnej konsolidácie, ktoré zvyšujú
cenu práce,“ uvádzajú analytici menového
úseku centrálnej banky. Zároveň dodávajú,
že februárový výsledok je zatiaľ v súlade s
prognózou NBS, ktorá očakáva spomalenie
rastu miezd v prvom kvartáli.
(sita, sn)
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