
Frankfurt nad Mohanom – Ne-
mecká automobilka Volkswagen
(VW) znížila svoj interný odhad
predaja na trhu západnej Európy
v tomto roku o 150 tisíc vozidiel,
informoval týždenník Der Spiegel
bez uvedenia zdroja. Minulý týž-
deň denník Handelsblatt zverejnil,
že Volkswagen znížil odhad pre-
daja pre trh celej Európy o 250 tisíc

áut, čo však automobilka neskôr
dementovala. Na otázku k najno-
všiemu údaju 150 tisíc áut v zá-
padnej Európe sa hovorca Volks-
wagenu odmietol vyjadriť. „Firme
sa stále darí a pokračuje v raste.
Vždy sme však hovorili, že nasle-
dujúce mesiace budú náročné, čo
znamená, že niekedy môžeme
prognózy revidovať,” dodal. (tasr)

Volkswagen znížil odhad 
predaja pre západnú Európu

Lisabon – Portugalsko chystá ďa-
lšie úsporné opatrenia, oznámil
cez víkend portugalský premiér
Pedro Passos Coelho. V rámci
nového úsporného balíka sa v bu-
dúcom roku zvýšia príspevky
zamestnancov do systému sociál-
neho zabezpečenia z terajších 
11 percent z hrubej mesačnej
mzdy na 18 percent. Naopak, za-
mestnávateľom sa tento príspevok
zníži z 23,75 percenta na 18 per-
cent. Cieľom tohto kroku je pod-
pora tvorby pracovných miest.
Navyše, vláda zruší zamestnan-
com vo verejnom sektore 14. plat

a plánuje zvýšiť aj daň zo zisku
veľkých firiem, ako aj dane naj-
bohatšej skupine obyvateľov. Por-
tugalská vláda predpokladá, že
tento rok klesne ekonomika o 3,3
percenta. 

Ministerstvo financií zverejnilo
prognózu, v rámci ktorej počíta
s tým, že príjmy do rozpočtu 
z daní budú o 2 miliardy eur
nižšie, než sa pôvodne očakáva-
lo. Na druhej strane, štát zaťažuje
15,7 percentná nezamestnanosť.
Lisabon musí v tomto roku stlačiť
deficit na 4,5 percenta hrubého
domáceho produktu. (tasr)

Portugalsko oznámilo 
ďalšie úsporné opatrenia 

Bratislava – Šanca zamestnať sa v IT
sektore s vyštudovaným ekonomic-
kým zameraním sa čoraz viac zvy-
šuje. Niektoré podniky plánujú do
konca tohto roka ešte prijať stovky
nových ľudí, a to nielen v oblasti
technologickej, ale aj v oblasti finan-
čníctva či podpory obchodu a pre-
daja. Dôvodom je neustále rozras-
tanie a tlak konkurencie na podob-
né otvorené pozície, s čím súvisí aj
potreba náboru ďalších pracovníkov.

Nové pozície
Slovenský Eset či nadnárodný ame-
rický gigant IBM avizujú, že sa bu-
dú rozširovať oddelenia, ktoré v ná-
bore „pokrivkávali“, či obsadzovať
úplne nové pozície presunuté k nám
zo zahraničia. „Ide o rôzne pozície,
nielen v IT oblasti, ale aj v oblasti
financií, účtovníctva, administratí-
vy, podpory obchodu a predaja,“ po-
vedal pre HN Branislav Kohl, riadi-
teľ marketingu IBM Slovensko.
Americká korporácia plánuje u nás
prijať viac ako stovku nových za-
mestnancov. Firma chce u nás ob-
sadiť i nové pozície rôzneho stupňa
seniority. O aké konkrétne pôjde,
bližšie nespresnila.

Viacero nových pozícií v IBM je
vhodných aj pre absolventov. V rám-
ci vzdelávacieho programu IBM,
ktorý trvá rok, začínajúci zamest-
nanci pracujú na viacerých oddele-
niach. Na základe toho môže spo-

ločnosť nájsť pre nového pracovníka
pozíciu, ktorá mu najviac vyhovu-
je. „Často sa stáva, že na základe vý-
sledku pohovoru vieme odporučiť
dobrého kandidáta aj na inú pozí-
ciu, ako sa pôvodne hlásil,“ dodáva
Kohl. S absolventmi na technické
pozície ráta i spoločnosť Soitron. Do

konca tohto roka chce ešte prijať pri-
bližne 40 nových zamestnancov.

Riadiace či marketingové pozície
bude obsadzovať aj Eset, čo súvisí
tiež s tým, že firma ešte vo väčšej
miere expanduje na zahraničné trhy
a stáva sa viac globálnou. V súčas-
nosti Eset hľadá niekoľko desiatok
nových ľudí. Okrem iného plánuje
Eset rozširovať aj oddelenie na vývoj
antivírusov pre smartfóny a online
oddelenie.

Plat sa zvyšuje
Priemerný plat v IT sektore je viac
ako 1 370 eur vrátane ročných od-
mien a trinásteho platu. V porovna-
ní s vlaňajškom je to nárast o viac
ako 50 eur. Podľa Lucie Burianovej,
PR manažérky portálu profesia.sk,
najväčšie šance zamestnať sa v IT
oblasti stále pretrvávajú v Bratislav-
skom kraji, a naopak, najmenšie sú
v Prešovskom. Na Slovensku sa za
posledné roky objavilo viacero tech-
nologických firiem. „Šikovný IT-čkár
má teda už viac možností nájsť si
prácu a v niektorých prípadoch si
môžu zamestnávatelia naozaj vy-
brať,“ tvrdí Zuzana Hošalová, ho-
vorkyňa spoločnosti Eset. (jt)

Nábory. Eset hľadá niekoľko desiatok marketérov a finančníkov. 

IT firmy prijmú stovky ľudí
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Spoločnosť už podala žiadosť o in-
vestičné stimuly na ministerstve
hospodárstva a ministerstve práce.
Prvý vo výške 400-tisíc eur má firme
pomôcť pri budovaní infraštruktúry
a druhý v hodnote 1,6 milióna eur
zahŕňa žiadosť o podporu pri za-
mestnávaní mladých ľudí. „Bližšie
informácie k tomu zatiaľ nebudeme

poskytovať,“ odpovedal na otázku,
čoho sa žiadosť o stimul týka, ho-
vorca ministra hospodárstva Stani-
slav Jurikovič.

Nižšie platy
Spoločnosť do Košíc prilákali po-
dľa pracovníka IBM, ktorý si ne-
želal byť menovaný, nižšie platy
a dostatok pracovnej sily. Tech-
nická univerzita v Košiciach
v súčasnosti produkuje dostatoč-
ný počet absolventov odboru in-
formatika, ktorí si môžu v IBM vy-
skúšať, aká práca by im vo firme
vyhovovala. Po úvodných škole-
niach prechádzajú noví zamest-
nanci IBM stážami na viacerých
pracoviskách a po čase sa môžu
rozhodnúť pre prácu, v ktorej sa
cítia ,najviac doma‘ a ktorá im vy-
hovuje. Druhým argumentom,
ktorý mohol IBM pomôcť v roz-
hodovaní sa, prečo ísť do Košíc,
bol práve nižší platový strop opro-
ti západnému Slovensku. A ten lo-
gicky pre IBM znamená aj nižšie
náklady na pracovníkov. Výcho-
diskom z núdze by pre IBM v bu-
dúcnosti mohlo byť aj prijímanie
zamestnancov z pohraničných ob-
lastí Maďarska či Ukrajiny. 

„Košice sú vhodné na takýto typ
investície. V meste sú k dispozícii
technické školy aj letisko. Navyše
ide o čistú investíciu, pri ktorej ne-

hrozí žiadne znečistenie mesta
a uplatnenie vďaka nej môžu nájsť
stredoškolsky a vysokoškolsky vzde-
laní ľudia,“ hovorí managing part-
ner KPMG Slovensko Ľuboš Vančo.

Služby pre strednú Európu
Nové pracovisko IBM v Košiciach
bude poskytovať služby pre krajiny

stredoeurópskeho regiónu. Práve na
Slovensko sa v súčasnosti intenzív-
nejšie, vďaka doterajším výborným
výsledkom IBM u nás, presúvajú po-
zície s vyššou úrovňou odbornosti.
Ide pritom najmä o pozície, ktoré
k nám prinášajú služby s vyššou pri-
danou hodnotou a zahŕňajú okrem
spracovávania objednávok a faktúr

a práce s databázami konzultačné
služby. 

Zamestnanci IBM v Košiciach by
mali pracovať na biznis riešeniach
s pridanou hodnotou. Pôjde pritom
predovšetkým o konzultantov, ktorí
budú pracovať pre existujúcich a po-
tenciálnych zákazníkov v regióne
strednej Európy.

IBM Slovensko sa rozširuje...

Na východ
Slovenska...
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Popradská firma BioLipany
chce v priemyselnom parku po-
staviť splynovaciu stanicu. Ide o
jednoúčelovú prevádzku, ktorá
bude slúžiť pre kombinovanú
výrobu elektrickej energie a tep-
la splyňovaním biomasy. Za-
mestnať v nej plánuje okolo je-
denásť nových pracovníkov. Po-
dobný zámer má aj spoločnosť
REPOX. 

Zástupcovia mesta zvolali
s uvedenými firmami pracovné
stretnutie. Spolu s verejnosťou
chcú prekonzultovať podnikateľ-
ské zámery potenciálnych inves-
torov s ohľadom na vplyv budú-
cich investícií na život občanov
mesta. 

Mestu na severe východného
Slovenska pred šiestimi rokmi
Slovenská agentúra pre rozvoj
investícii a obchodu schválila
nenávratný finančný príspevok
vo výške približne 1,7 milióna
eur, pričom  Lipany prispeli len
päťpercentnou sumou. Išlo 
o podporu zo Sektorového ope-
račného programu. Z príspevku
bola vybudovaná časť infra-
štruktúry priemyselného parku. 
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Obchodná spoločnosť Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s., sídlo: Duklianska 60,
972 71 Nováky, Slovenská republika, IČO: 36 350 451, spoločnosť zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10406/R ( ďalej aj ako:
„vyhlasovateľ“ ) týmto oznamuje, že v súlade s Článkom XI. ods.11.3 súťažných podmie-
nok vykonala obsahové zmeny v súťažných podmienkach verejného ponukového kona-
nia, vyhláseného dňa 10.8.2012 za účelom uzatvorenia zmluvy o nájme, kúpnej zmluvy
na veci hnuteľné zmluvy o prevode práv a povinností zo zamestnaneckých vzťahov. 

Úplné znenie súťažných podmienok verejného ponukového konania obsahujúce obsa-
hové zmeny je uverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa. Bližšie informácie je mož-
né získať prostredníctvom telefonického kontaktu, tel. číslo: 046/5180 101, alebo pro-
stredníctvom e-mailu: sutaz.vop@vop-novaky.sk.
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Správca konkurznej podstaty úpadcu BEZ, š.p. v likvidácii, Rybničná 40,
Bratislava, v konkurze vyhlásenom Krajským súdom v Bratislave, č.k.
38K/148/95, oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. OV 174/2012, časť
„Predaj majetku“, vyhlásil 5. kolo verejného ponukového konania, na od-
kúpenie nehnuteľného majetku v KÚ Bratislava Nové Mesto, LV č. 5622,
EKN p.č. 11466/1 – 146 m2 – Záhrady, p.č. 11467 – 88 m2 – Záhrady, p.č.
11903/1 – 768 m2 – Vinice, 11903/2 – 9965 m2 – Vinice. Ďalšie informá-
cie v OV a na tel.č. 0905328946.

HN08002

Intesa Sanpaolo Life Ltd
Valuation Date:  5. 9. 2012

Code Unit Linked Prices Euro
VA PBI Conservative 10,5957
VB PBI Moderate 10,6802
VC PBI Dynamic 10,7066
VD PBI Cash Euro 10,2128
VE PBI Bond Euro 10,8907
VF PBI Bond US Dollar 12,6555
VG PBI Equity Europe 9,8089
VH PBI Equity America 11,3232
VI PBI Equity Emerging Markets 9,5635

www.intesasanpaololife.ie
HN06734

Najaktuálnejšie 

ekonomické 

spravodajstvo 

na slovenskom internete

I N Z E R C I A

Generálny riaditeľ IBM Slovensko Branislav Šebo v súčasnosti zodpovedá za prácu 4 600 ľudí, čo robí z IBM jedného
z najväčších zamestnávateľov u nás. Snímka: HN/Pavol Funtál

Eset okrem iných bude
obsadzovať aj pozície či
marketingové pozície

IBM plánuje prijímať
nových zamestnancov aj
v oblasti financií,
účtovníctva,
administratívy, podpory
obchodu a predaja 

Soitron chce prijať do
konca roka ešte 40 ľudí,
prevažne na technológie

Pozície, na ktoré
hľadajú IT firmy ľudí▼▼

“Košice sú vhodné 
na takýto typ
investície. V meste sú
k dispozícii technické
školy aj letisko. 
Ľuboš Vančo,
managing partner KPMG Slovensko


