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odborníci vo Výskumnom ústave kamióny. „Na diaľnicu sa presunie približne 75 percent osobných
dopravnom.
vozidiel a 80 percent nákladných
Ušetrené minúty
vozidiel, takže dôjde k výraznéMotoristi za to môžu vďačiť ďal- mu zníženiu záťaže na pôvodnej
šiemu otvorenému diaľničnému komunikácii,“ hovorí zástupca geúseku D1 Jánovce – Jablonov. Ten nerálneho riaditeľa Výskumného
ušetrí čas na ceste, no uľaví aj ústavu dopravného Pavol Kajánek.
mestu Levoča. Cez historické cen- Minister dopravy Ján Počiatek,
trum sa totiž už nebudú premávať ktorý úsek včera otvoril, chce ten-

to rok odovzdať do užívania ďalšiu
časť diaľnice. „Kľúčová slovenská
diaľnica D1 sa na východe pomaly,
ale isto sceľuje,“ povedal po otvorení úseku minister.
Vďaka tomu by sa mohlo podľa Počiatka už na Vianoce jazdiť
z Bratislavy do Prešova plynulo.
Viaceré úseky D1, ktoré odovzdáva do užívania minister Ján Po-

čiatek, sa začali stavať ešte za bý- úplne jedno, za koho vlády sa jedvalej vlády Ivety Radičovej, keď notlivé úseky otvárajú, dôležité je
na stoličke ministra dopravy se- uvedomiť si, že na Slovensku sa
diaľnic stavia málo,“ hovorí Ondel šéf KDH Ján Figeľ.
drej Matej, riaditeľ Inštitútu pre
Aj ďalšie úseky
dopravu a hospodárstvo, ktorý
Ide nielen o časť úseku Jánovce – pôsobil ako poradca Ivety RadiJablonov pri Levoči, ale aj o trasy čovej.
Dubná Skala – Turany či Fričovce – Svinia. „Z pohľadu vodiča je Pokračovanie na strane 5

Rozdielne ceny
Dôvodov je podľa nej viacero. Je
to napríklad objem predaného
tovaru, doprava, lokálna situácia
na trhu, konkurenčné prostredie
a podobne. Výsledkom je, že kým
za stoličku Stefan zaplatíte u nás
a v Rakúsku 16,99 eura, v Česku
to bude v prepočte aktuálne necelých 15 eur. „Každá krajina sa
môže rozhodnúť, do ktorých cien
investuje viac,“ pokračuje Jana
Hrubcová. Ikea má vo svojom
sortimente viac ako 9 500 produktov, z ktorých sa v priemere
20 percent každoročne mení.
Najviac noviniek prichádza v auguste, potom v októbri a apríli.
„Našu najväčšiu pozornosť venujeme výrobkom, ktoré sú u našich zákazníkov najviac obľúbe-

Bratislava – Fanúšikovia legendárnej
sci-fi série Hviezdne vojny sa chystajú
na svoj veľký deň. Už o dva týždne totiž
vstúpi do kín najnovší diel monumentálnej ságy nazvaný Star Wars: The Force Awakens. Táto udalosť priniesla so
sebou množstvo akcií vrátane dražieb
originálnych predmetov. Jedna takáto
dražba sa konala aj v aukčnom dome
Vectis v britskom Stockton-on-Tees.
Pôvodnú stolovú hru Star Wars tam vydražili za 18-tisíc libier. Filmy Star
Wars sa pritom zaraďujú medzi najlepšie zarábajúce vôbec. Napríklad diel
s názvom Hviezdne vojny: Epizóda I –
Skrytá hrozba dokázal zarobiť 475 miliónov dolárov a zaradil sa medzi desiatku najvýnosnejších filmov všetkých
SNÍMKA: REUTERS
čias.
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Jaguar prihral novú fabriku
60 kilometrov od Nitry

Paška ako minister:
Smer nápad neoslovil

Žarnovica – Automobilka Jaguar
Land Rover ešte definitívne nepotvrdila príchod na Slovensko,
lavína dodávateľských a subdodávateľských firiem sa však už
spúšťa. Najnovšie svoje plány
odkryl rakúsky výrobca hliníkových komponentov Neuman
Aluminium. Ten chce v Žarnovici
postaviť nový závod. Firma sa síce k plánom nechcela vyjadrovať,
prezradil ju však zámer, ktorý
predložila úradom na posúdenie.
Z nich vyplýva, že firma zameria výrobu na produkciu rôz-

46,170
0,11 %

Predplatné
tel.: 02 48 238 238
email: predplatne@mafraslovakia.sk
www.hnonline.sk/predplatne
cena 0,99 EUR / predplatné 0,79 EUR
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Bratislava – Ak máte záujem
o päťlitrový hrniec z dielne Ikea,
kúpte si ho na Slovensku. Dvojmiestna pohovka do záhrady tej
istej značky je však cenovo výhodnejšia v Česku. Ak nakupujete v Rakúsku a dostanete chuť na
Big Mac z kuchyne McDonald's,
vyčkajte za slovenské hranice.
U nás vás totiž vyjde lacnejšie.
Pre medzinárodné reťazce totiž
v jednotlivých krajinách ich pôsobenia platí, že ten istý produkt
má rôzne cenovky. „Cenová politika spoločnosti Ikea nie je rovnaká na všetkých trhoch, preto
sa ceny výrobkov v jednotlivých
krajinách môžu líšiť,“ vysvetľuje
PR manažérka predajcu nábytku
Jana Hrubcová.

Stroj na peniaze
Star Wars sa
roztáča

1
USD

miest. Už skôr ohlásil svoje plány slovenský Matador Automotiv, ktorý chce stavať novú fabriku v Nitre.
Očakáva sa pritom, že príchod
Jaguaru pritiahne tisícky ďalších
miest vytvorí v Žarnovici
miest. Očakávané efekty zatiaľ
spoločnosť Neuman Aluminium
známe nie sú. „Nepoznáme konkrétne parametre ako kapacitu zánych „hliníkových súčiastok vodu ani vyrábané modely. Bola by
a konštrukcií pre automobilo- to iba špekulácia,“ vysvetľuje riadivý, strojársky, elektrotechnický teľ sekretariátu Zväzu automobiloa stavebný priemysel“. V regió- vého priemyslu Ján Pribula. (MN)
ne so 14,5-percentnou nezamestnanosťou vytvorí investícia 320 Viac na strane 11, Jaguar...
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Bratislava – Bývalý predseda
parlamentu Pavol Paška má sen.
Sníva o návrate na výslnie. V exkluzívnom rozhovore pre HN televíziu priznal, že po marcových
voľbách by sa rád videl vo vláde.
A to rovno na poste ministra
zahraničia. „Ak ponuku na základe pôsobenia v strane, skúseností, aj zahraničnopolitických
vzťahov dostanem, tak určite
o tom budem uvažovať,“ povedal
v HNtelevízii.
S týmto nápadom však nezaznamenal jednoznačný úspech
ani v Smere. Svoje pochybnos-

Európskym
akciám sa
darí

né, a práve v ich prípade chceme
ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu.
Je to predovšetkým nábytok do
spálne či kuchyne,“ uvádza Jana
Hrubcová.

Jaroslav Brychta
analytik X-Trade Brokers

I suroviny
Podľa McDonald's pri výslednej
cene svoju úlohu zohráva okrem
ekonomickej situácie v danej krajine aj výber dodávateľov a surovín. Tie totiž odoberajú iba od
poľnohospodárov, ktorí sa zapojili do ich programu. „Máme vlastný štandard pre vedenie fariem,
aby sme sa ubezpečili, že chovné či pestovateľské farmy spĺňajú
naše nároky,“ vysvetľuje Zuzana
Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s pre Česko a Slovensko. Po prepočítaní
českých korún sa ceny produktov na oboch trhoch líšia, v ponuke pokrmov sú však totožné.
„Kmeňové produkty majú všade
viac-menej rovnaké zloženie.
Môžu sa líšiť len v drobnostiach,
napríklad všade vo svete nemusí byť úplne identická receptúra
omáčok od rôznych dodávateľov,
ale chuť a kvalita musia byť rovnaké,“ pokračuje Zuzana Svobodová. Rozdiely sa nájdu skôr
v lokálnych ponukách. Napríklad
Maestro Oštiepok, ktorý bol špeciálne upravený pre Slovákov. Je
v ňom údený syr, ktorý do McDonald's dodáva firma Liptov.

Ale aj sortiment
Podľa odborníka sa na koncových cenách medzinárodných
reťazcov môžu prejaviť mnohé
faktory vrátane režijných nákladov, nákladov na zamestnancov,
energie, ceny prenájmov či cien

Za svoje obľúbené jedlo môžete zaplatiť rozdielne účty podľa krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.
od dodávateľov. „Obchod sa však
vždy snaží o konkurencieschopnosť, aby svoje výrobky predával
výhodnejšie ako jeho konkurencia,“ myslí si analytik agentúry
prieskumu trhu Terno Ľubomír
Drahovský. Ten pokračuje, že
napríklad pri módnych značkách
či predajcoch športových potrieb
badať, že do západnej Európy
prenikajú aktuálne trendy skôr
ako k nám. „I keď predajcovia
trvajú na tom, že to nie je pravda,
už len z osobných skúseností
z Rakúska či Nemecka vidím
rozdiely. Prihliada sa pri tom na
príjmy a kúpyschopnosť spotrebiteľov, ktoré sú na Západe vyššie
ako u nás,“ konštatuje Ľubomír
Drahovský.

SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Ako sa líšia ceny produktov (v EUR)
Ikea
Slovensko
Knižnica Billy
54,90
Hrniec 365+ (5l)
24,99
Stolička Stefan
16,99
Dvojpohovka a dvojpodnožka
ÄPPLARÖ/HALLÖ
371,92
Čajník Riklig 0,6l
4,99
McDonald's
Big Mac
Caeser šalát
Crispy Chicken McWrap
Chicken McNuggets 6 ks
Filet-O-Fish

2,80
4,20
3,00
2,80
2,60

Česko
66,05
25,86
14,76

Rakúsko
69,99
27,99
16,99

354,90
4,77

358,00
5,99

2,77
3,88
3,14
2,77
2,77

3,75
5,50
4,00
3,75
3,45
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Západ sa dohodol. Voči
Rusku predĺžil sankcie

Šéf Facebooku sa chystá
na rodičovskú dovolenku

6
mesiacov. O toľko sa znovu
predĺžia sankcie voči Rusku.

vodne mali vypršať už v januári
2016, teda skôr, než bude plne
implementovaná takzvaná minská mierová dohoda.
Západní lídri sa zhodli v názore, že je potrebné naďalej vyvíjať tlak na Rusko s ohľadom na
nadchádzajúce voľby na východe Ukrajiny. O zrušení sankcií
bude podľa nich možné uvažovať až po naplnení všetkých bodov minskej dohody.
Rozhodnutie o predĺžení
sankcií bolo prijaté napriek tomu, že po teroristických útokoch
v Paríži z 13. novembra zosilneli hlasy, poukazujúce na potrebu užšej spolupráce Západu
s Moskvou v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát.
( TASR)

Zuckerbergovi privedie manželka Priscilla Chanová na svet dcéru.
Menlo Park – Zakladateľ a generálny riaditeľ sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg oznámil,
že si po narodení svojej dcéry
plánuje vziať dva mesiace rodičovskej dovolenky. Kedy by sa tak
malo stať a kto bude firmu počas
tejto doby riadiť, zatiaľ neoznámil, uviedla agentúra Reuters.
Tridsaťjedenročný Zuckerberg
v júli oznámil, že jeho manžel-

Európske akciové trhy majú za
sebou ďalší úspešný týždeň.
Väčšina akciových indexov si pripísala dve až tri percentá a napríklad nemecký DAX stúpal na
najvyššiu úroveň od polovice
tohto augusta. K pozitívnemu
sentimentu na európskych trhoch prispievajú predovšetkým
komentáre spomedzi členov Európskej centrálnej banky, ktorí
v tomto týždni opäť naznačili, že
by ECB na svojom decembrovom zasadnutí mohla uvoľniť
menovú politiku prostredníctvom
zvýšenia nákupov dlhopisov
v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania. Darí sa aj európskym dlhopisom. To sa pritom netýka iba bezpečných prístavov, akým je napríklad
Nemecko, ale aj skôr problémových krajín ako Portugalsko, ktoré v stredu prvýkrát v histórii
predalo dvanásťmesačný dlhopis so záporným úrokom. Menová politika ECB má však aj svoje
obete a tou najväčšou zostáva
európska mena. Euro pokračuje
na páre s dolárom vo výpredaji,
vďaka ktorému sa dostalo až
pod 1,07 USD.
Od začiatku roka tak stratilo
oproti doláru viac ako 12 percent, čo je v kontraste s ostatnými európskymi menami, ako
britská libra a švajčiarsky frank,
ktoré sa oslabili oproti doláru
iba o 2 percentá.

Zdroj: stránky reťazcov, české koruny prepočítané na eurá podľa aktuálneho kurzu

DIPLOMACIA

Antalya – Západní lídri sa dohodli na predĺžení sankcií voči
Rusku o ďalších 6 mesiacov.
K dohode dospeli popri rokovaniach dvojdňového summitu G20, ktorý sa pred týždňom
skončil v tureckej Antalyi. Oznámila to včera agentúra Reuters
s odvolaním sa na vysokopostaveného európskeho diplomata,
ktorý si neželal byť menovaný.
Krátke stretnutie venované
sankciám voči Rusku sa uskutočnilo pred záverom summitu
G20. Zúčastnili sa na ňom americký prezident Barack Obama,
nemecká kancelárka Angela
Merkelová, britský premiér David Cameron, predseda talianskej vlády Matteo Renzi a francúzsky minister zahraničných
vecí Laurent Fabius, ktorý v Antalyi zastupoval prezidenta
Francoisa Hollanda.
Účastníci schôdzky sa dohodli
na tom, že platné finančné sankcie, uvalené voči Rusku za jeho
kroky voči Ukrajine, budú predĺžené o ďalších šesť mesiacov,
a to do júla budúceho roku. Pô-

ti vyjadril aj šéf volebnej kampane Marek Maďarič: „Ak bude Smer po voľbách nominovať
ministra zahraničných vecí, pre
mňa je jednoznačným kandidátom súčasný šéf diplomacie Miroslav Lajčák.“
Podľa politológa Miroslava Kusého je ponuka od Pašku na návrat nehorázna. Neverí však, že
by s ňou prišiel sám od seba. „Nemá to z vlastnej hlavy. Určite je za
tým súhlas premiéra Roberta Fica,“ myslí si Kusý.
(ŠU)

Burzy v pohybe

Medzinárodné značky pri cenotvorbe zohľadňujú v krajinách viaceré faktory.

Tatiana Jurašková
tatiana.juraskova@mafraslovakia.sk

Včera otvorili druhú časť 20 kilometrov dlhého úseku D1 Jánovce – Jablonov s tunelom Šibenik.

Bratislava – December 2014: cesta
z Bratislavy do Košíc trvá autom
zhruba 4 hodiny aj 50 minút.
December 2015: trasa na východ
Slovenska po diaľnici D1 sa skráti zhruba o 23 minút, vypočítali

Hovorí šéf Európskej
investičnej banky
Werner Hoyer

Ten istý produkt, iná cena.
Platíme podľa mapy
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Stanislava Luppová
Jozef Rybár

Mali by ste
využívať všetky
možné zdroje

číslo 224
23. novembra 2015

SNÍMKA: REUTERS

ka Priscilla Chanová je tehotná
a že sa im má narodiť dievčatko.
Vo svojom príspevku na Facebooku teraz uviedol, že sa začínajú
pripravovať na narodenie svojej
dcéry, stále však nie je jasné, kedy sa má dieťa narodiť. „Je to veľmi osobné rozhodnutie,“ napísal
Zuckerberg na svojom profile na
Facebooku. Súčasne s oznámením zverejnil fotku, na ktorej je

žltý kočík a jeho pes. Dodal, že
štúdie ukázali, že ak si rodičia
vezmú voľno, aby mohli byť so
svojimi novonarodenými deťmi,
je to lepšie pre deti i rodiny.
Zuckerbergovo rozhodnutie je
v porovnaní s inými vysokopostavenými šéfmi amerických technologických firiem nezvyčajné, a to
najmä v prípade mužov. Riaditeľka Yahoo Marissa Mayerová si
po narodení prvého dieťaťa v roku 2012 vzala dvojtýždňové voľno. Keď oznámila v septembri, že
je znovu tehotná a čaká dvojčatá,
dodala, že si vezme iba krátku rodičovskú dovolenku a bude po celý čas pracovať.
Facebook, ktorý má sídlo v Kalifornii, ponúka svojim zamestnancom v USA až štyri mesiace
platenej rodičovskej dovolenky,
a to buď naraz, alebo postupne
v prvom roku po narodení dieťaťa. Patrí medzi niekoľko vyspelých technologických firiem,
ktoré ponúkajú také veľkorysé výhody pri narodení dieťaťa.
(ČTK)

Ázia vytvorila
ekonomické
spoločenstvo
Kuala Lumpur – Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
(ASEAN) rozhodli o vytvorení
regionálneho ekonomického
spoločenstva, ktoré bude zahŕňať rôznorodú oblasť, omnoho
väčšiu než Európska únia alebo
Severná Amerika. Príslušnú dohodu podpísali vrcholní predstavitelia 10 štátov združenia
ASEAN na summite v malajzijskom hlavnom meste Kuala
Lumpur. Nové ekonomické
spoločenstvo, plánované už od
roku 2002, by malo konkurovať
Číne a Indii.
( TASR)
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Sekcia HN plus obsahuje ekonomickú publicistiku,
komentáre s dôrazom na ekonomiku, odborné a špecializované prílohy.
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Včera otvorili druhú časť 20 kilometrov dlhého úseku D1 Jánovce – Jablonov s tunelom Šibenik.

odborníci vo Výskumnom ústave kamióny. „Na diaľnicu sa presu- to rok odovzdať do užívania ďalšiu čiatek, sa začali stavať ešte za bý- úplne jedno, za koho vlády sa jed©hn
dopravnom.
nie približne 75 percent osobných časť diaľnice. „Kľúčová slovenská valej vlády Ivety Radičovej, keď notlivé úseky otvárajú, dôležité je
vozidiel a 80 percent nákladných diaľnica D1 sa na východe pomaly, na stoličke ministra dopravy se- uvedomiť si, že na Slovensku sa
vozidiel, takže dôjde k výrazné- ale isto sceľuje,“ povedal po otvo- del šéf KDH Ján Figeľ.
Ušetrené minúty
diaľnic stavia málo,“ hovorí Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre
Bratislava – December 2014: cesta Motoristi za to môžu vďačiť ďal- mu zníženiu záťaže na pôvodnej rení úseku minister.
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z Bratislavy do Košíc trvá autom šiemu otvorenému diaľničnému komunikácii,“ hovorí zástupca geVďaka tomu by sa mohlo pod- Aj ďalšie úseky
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Stanislava Luppová
Jozef Rybár

Stroj na peniaze
Star Wars sa
roztáča
Bratislava – Fanúšikovia legendárnej
sci-fi série Hviezdne vojny sa chystajú
na svoj veľký deň. Už o dva týždne totiž
vstúpi do kín najnovší diel monumentálnej ságy nazvaný Star Wars: The Force Awakens. Táto udalosť priniesla so
sebou množstvo akcií vrátane dražieb
originálnych predmetov. Jedna takáto
dražba sa konala aj v aukčnom dome
Vectis v britskom Stockton-on-Tees.
Pôvodnú stolovú hru Star Wars tam vydražili za 18-tisíc libier. Filmy Star
Wars sa pritom zaraďujú medzi najlepšie zarábajúce vôbec. Napríklad diel
s názvom Hviezdne vojny: Epizóda I –
Skrytá hrozba dokázal zarobiť 475 miliónov dolárov a zaradil sa medzi desiatku najvýnosnejších filmov všetkých
SNÍMKA: REUTERS
čias.
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Jaguar prihral novú fabriku
60 kilometrov od Nitry
Žarnovica – Automobilka Jaguar
Land Rover ešte definitívne nepotvrdila príchod na Slovensko,
lavína dodávateľských a subdodávateľských firiem sa však už
spúšťa. Najnovšie svoje plány miest vytvorí v Žarnovici
odkryl rakúsky výrobca hliní- spoločnosť Neuman Aluminium
kových komponentov Neuman
Aluminium. Ten chce v Žarnovici
postaviť nový závod. Firma sa sí- nych „hliníkových súčiastok
ce k plánom nechcela vyjadrovať, a konštrukcií pre automobiloprezradil ju však zámer, ktorý vý, strojársky, elektrotechnický
predložila úradom na posúdenie. a stavebný priemysel“. V regióZ nich vyplýva, že firma za- ne so 14,5-percentnou nezamestmeria výrobu na produkciu rôz- nanosťou vytvorí investícia 320

320

miest. Už skôr ohlásil svoje plány slovenský Matador Automotiv, ktorý chce stavať novú fabriku v Nitre.
Očakáva sa pritom, že príchod
Jaguaru pritiahne tisícky ďalších
miest. Očakávané efekty zatiaľ
známe nie sú. „Nepoznáme konkrétne parametre ako kapacitu závodu ani vyrábané modely. Bola by
to iba špekulácia,“ vysvetľuje riaditeľ sekretariátu Zväzu automobilového priemyslu Ján Pribula. (MN)
Viac na strane 11, Jaguar...

Paška ako minister:
Smer nápad neoslovil
Bratislava – Bývalý predseda
parlamentu Pavol Paška má sen.
Sníva o návrate na výslnie. V exkluzívnom rozhovore pre HN televíziu priznal, že po marcových
voľbách by sa rád videl vo vláde.
A to rovno na poste ministra
zahraničia. „Ak ponuku na základe pôsobenia v strane, skúseností, aj zahraničnopolitických
vzťahov dostanem, tak určite
o tom budem uvažovať,“ povedal
v HNtelevízii.
S týmto nápadom však nezaznamenal jednoznačný úspech
ani v Smere. Svoje pochybnos-

ti vyjadril aj šéf volebnej kampane Marek Maďarič: „Ak bude Smer po voľbách nominovať
ministra zahraničných vecí, pre
mňa je jednoznačným kandidátom súčasný šéf diplomacie Miroslav Lajčák.“
Podľa politológa Miroslava Kusého je ponuka od Pašku na návrat nehorázna. Neverí však, že
by s ňou prišiel sám od seba. „Nemá to z vlastnej hlavy. Určite je za
tým súhlas premiéra Roberta Fica,“ myslí si Kusý.
(ŠU)
Viac na strane 6, Paškov sen...
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Medzinárodné značky pri cenotvorbe zohľadňujú v krajinách viaceré faktory.

Tatiana Jurašková

©hn

tatiana.juraskova@mafraslovakia.sk

Bratislava – Ak máte záujem
o päťlitrový hrniec z dielne Ikea,
kúpte si ho na Slovensku. Dvojmiestna pohovka do záhrady tej
istej značky je však cenovo výhodnejšia v Česku. Ak nakupujete v Rakúsku a dostanete chuť na
Big Mac z kuchyne McDonald's,
vyčkajte za slovenské hranice.
U nás vás totiž vyjde lacnejšie.
Pre medzinárodné reťazce totiž
v jednotlivých krajinách ich pôsobenia platí, že ten istý produkt
má rôzne cenovky. „Cenová politika spoločnosti Ikea nie je rovnaká na všetkých trhoch, preto
sa ceny výrobkov v jednotlivých
krajinách môžu líšiť,“ vysvetľuje
PR manažérka predajcu nábytku
Jana Hrubcová.

Rozdielne ceny

né, a práve v ich prípade chceme
ponúknuť ešte výhodnejšiu cenu.
Je to predovšetkým nábytok do
spálne či kuchyne,“ uvádza Jana
Hrubcová.

Jaroslav Brychta
analytik X-Trade Brokers

I suroviny
Podľa McDonald's pri výslednej
cene svoju úlohu zohráva okrem
ekonomickej situácie v danej krajine aj výber dodávateľov a surovín. Tie totiž odoberajú iba od
poľnohospodárov, ktorí sa zapojili do ich programu. „Máme vlastný štandard pre vedenie fariem,
aby sme sa ubezpečili, že chovné či pestovateľské farmy spĺňajú
naše nároky,“ vysvetľuje Zuzana
Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s pre Česko a Slovensko. Po prepočítaní
českých korún sa ceny produktov na oboch trhoch líšia, v ponuke pokrmov sú však totožné.
„Kmeňové produkty majú všade
viac-menej rovnaké zloženie.
Môžu sa líšiť len v drobnostiach,
napríklad všade vo svete nemusí byť úplne identická receptúra
omáčok od rôznych dodávateľov,
ale chuť a kvalita musia byť rovnaké,“ pokračuje Zuzana Svobodová. Rozdiely sa nájdu skôr
v lokálnych ponukách. Napríklad
Maestro Oštiepok, ktorý bol špeciálne upravený pre Slovákov. Je
v ňom údený syr, ktorý do McDonald's dodáva firma Liptov.

Dôvodov je podľa nej viacero. Je
to napríklad objem predaného
tovaru, doprava, lokálna situácia
na trhu, konkurenčné prostredie
a podobne. Výsledkom je, že kým
za stoličku Stefan zaplatíte u nás
a v Rakúsku 16,99 eura, v Česku
to bude v prepočte aktuálne necelých 15 eur. „Každá krajina sa
môže rozhodnúť, do ktorých cien
investuje viac,“ pokračuje Jana
Hrubcová. Ikea má vo svojom
sortimente viac ako 9 500 produktov, z ktorých sa v priemere Ale aj sortiment
20 percent každoročne mení. Podľa odborníka sa na koncoNajviac noviniek prichádza v au- vých cenách medzinárodných
guste, potom v októbri a apríli. reťazcov môžu prejaviť mnohé
„Našu najväčšiu pozornosť venu- faktory vrátane režijných náklajeme výrobkom, ktoré sú u na- dov, nákladov na zamestnancov,
šich zákazníkov najviac obľúbe- energie, ceny prenájmov či cien

Za svoje obľúbené jedlo môžete zaplatiť rozdielne účty podľa krajiny, v ktorej sa práve nachádzate.
od dodávateľov. „Obchod sa však
vždy snaží o konkurencieschopnosť, aby svoje výrobky predával
výhodnejšie ako jeho konkurencia,“ myslí si analytik agentúry
prieskumu trhu Terno Ľubomír
Drahovský. Ten pokračuje, že
napríklad pri módnych značkách
či predajcoch športových potrieb
badať, že do západnej Európy
prenikajú aktuálne trendy skôr
ako k nám. „I keď predajcovia
trvajú na tom, že to nie je pravda,
už len z osobných skúseností
z Rakúska či Nemecka vidím
rozdiely. Prihliada sa pri tom na
príjmy a kúpyschopnosť spotrebiteľov, ktoré sú na Západe vyššie
ako u nás,“ konštatuje Ľubomír
Drahovský.

SNÍMKA: HN/PAVOL FUNTÁL

Ako sa líšia ceny produktov (v EUR)
Ikea
Slovensko
Knižnica Billy
54,90
Hrniec 365+ (5l)
24,99
Stolička Stefan
16,99
Dvojpohovka a dvojpodnožka
ÄPPLARÖ/HALLÖ
371,92
Čajník Riklig 0,6l
4,99
McDonald's
Big Mac
Caeser šalát
Crispy Chicken McWrap
Chicken McNuggets 6 ks
Filet-O-Fish

2,80
4,20
3,00
2,80
2,60

Česko
66,05
25,86
14,76

Rakúsko
69,99
27,99
16,99

354,90
4,77

358,00
5,99

2,77
3,88
3,14
2,77
2,77

3,75
5,50
4,00
3,75
3,45

Zdroj: stránky reťazcov, české koruny prepočítané na eurá podľa aktuálneho kurzu
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Západ sa dohodol. Voči
Rusku predĺžil sankcie

Šéf Facebooku sa chystá
na rodičovskú dovolenku

Antalya – Západní lídri sa dohodli na predĺžení sankcií voči
Rusku o ďalších 6 mesiacov.
K dohode dospeli popri rokovaniach dvojdňového summitu G20, ktorý sa pred týždňom
skončil v tureckej Antalyi. Oznámila to včera agentúra Reuters
s odvolaním sa na vysokopostaveného európskeho diplomata,
ktorý si neželal byť menovaný.
Krátke stretnutie venované
sankciám voči Rusku sa uskutočnilo pred záverom summitu
G20. Zúčastnili sa na ňom americký prezident Barack Obama,
nemecká kancelárka Angela
Merkelová, britský premiér David Cameron, predseda talianskej vlády Matteo Renzi a francúzsky minister zahraničných
vecí Laurent Fabius, ktorý v Antalyi zastupoval prezidenta
Francoisa Hollanda.
Účastníci schôdzky sa dohodli
na tom, že platné finančné sankcie, uvalené voči Rusku za jeho
kroky voči Ukrajine, budú predĺžené o ďalších šesť mesiacov,
a to do júla budúceho roku. Pô-

6
mesiacov. O toľko sa znovu
predĺžia sankcie voči Rusku.

vodne mali vypršať už v januári
2016, teda skôr, než bude plne
implementovaná takzvaná minská mierová dohoda.
Západní lídri sa zhodli v názore, že je potrebné naďalej vyvíjať tlak na Rusko s ohľadom na
nadchádzajúce voľby na východe Ukrajiny. O zrušení sankcií
bude podľa nich možné uvažovať až po naplnení všetkých bodov minskej dohody.
Rozhodnutie o predĺžení
sankcií bolo prijaté napriek tomu, že po teroristických útokoch
v Paríži z 13. novembra zosilneli hlasy, poukazujúce na potrebu užšej spolupráce Západu
s Moskvou v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát.
( TASR)

Európske akciové trhy majú za
sebou ďalší úspešný týždeň.
Väčšina akciových indexov si pripísala dve až tri percentá a napríklad nemecký DAX stúpal na
najvyššiu úroveň od polovice
tohto augusta. K pozitívnemu
sentimentu na európskych trhoch prispievajú predovšetkým
komentáre spomedzi členov Európskej centrálnej banky, ktorí
v tomto týždni opäť naznačili, že
by ECB na svojom decembrovom zasadnutí mohla uvoľniť
menovú politiku prostredníctvom
zvýšenia nákupov dlhopisov
v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania. Darí sa aj európskym dlhopisom. To sa pritom netýka iba bezpečných prístavov, akým je napríklad
Nemecko, ale aj skôr problémových krajín ako Portugalsko, ktoré v stredu prvýkrát v histórii
predalo dvanásťmesačný dlhopis so záporným úrokom. Menová politika ECB má však aj svoje
obete a tou najväčšou zostáva
európska mena. Euro pokračuje
na páre s dolárom vo výpredaji,
vďaka ktorému sa dostalo až
pod 1,07 USD.
Od začiatku roka tak stratilo
oproti doláru viac ako 12 percent, čo je v kontraste s ostatnými európskymi menami, ako
britská libra a švajčiarsky frank,
ktoré sa oslabili oproti doláru
iba o 2 percentá.

žltý kočík a jeho pes. Dodal, že
štúdie ukázali, že ak si rodičia
vezmú voľno, aby mohli byť so
svojimi novonarodenými deťmi,
je to lepšie pre deti i rodiny.
Zuckerbergovo rozhodnutie je
v porovnaní s inými vysokopostavenými šéfmi amerických technologických firiem nezvyčajné, a to
najmä v prípade mužov. Riaditeľka Yahoo Marissa Mayerová si
po narodení prvého dieťaťa v roku 2012 vzala dvojtýždňové voľno. Keď oznámila v septembri, že
je znovu tehotná a čaká dvojčatá,
dodala, že si vezme iba krátku roZuckerbergovi privedie manželka Priscilla Chanová na svet dcéru. SNÍMKA: REUTERS dičovskú dovolenku a bude po celý čas pracovať.
Menlo Park – Zakladateľ a gene- ka Priscilla Chanová je tehotná
Facebook, ktorý má sídlo v Karálny riaditeľ sociálnej siete Face- a že sa im má narodiť dievčatko. lifornii, ponúka svojim zamestbook Mark Zuckerberg oznámil, Vo svojom príspevku na Faceboo- nancom v USA až štyri mesiace
že si po narodení svojej dcéry ku teraz uviedol, že sa začínajú platenej rodičovskej dovolenky,
plánuje vziať dva mesiace rodi- pripravovať na narodenie svojej a to buď naraz, alebo postupne
čovskej dovolenky. Kedy by sa tak dcéry, stále však nie je jasné, ke- v prvom roku po narodení diemalo stať a kto bude firmu počas dy sa má dieťa narodiť. „Je to veľ- ťaťa. Patrí medzi niekoľko vytejto doby riadiť, zatiaľ neozná- mi osobné rozhodnutie,“ napísal spelých technologických firiem,
mil, uviedla agentúra Reuters.
Zuckerberg na svojom profile na ktoré ponúkajú také veľkoryTridsaťjedenročný Zuckerberg Facebooku. Súčasne s oznáme- sé výhody pri narodení dieťaťa.
v júli oznámil, že jeho manžel- ním zverejnil fotku, na ktorej je
(ČTK)

Ázia vytvorila
ekonomické
spoločenstvo
Kuala Lumpur – Lídri Združenia krajín juhovýchodnej Ázie
(ASEAN) rozhodli o vytvorení
regionálneho ekonomického
spoločenstva, ktoré bude zahŕňať rôznorodú oblasť, omnoho
väčšiu než Európska únia alebo
Severná Amerika. Príslušnú dohodu podpísali vrcholní predstavitelia 10 štátov združenia
ASEAN na summite v malajzijskom hlavnom meste Kuala
Lumpur. Nové ekonomické
spoločenstvo, plánované už od
roku 2002, by malo konkurovať
Číne a Indii.
( TASR)
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