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v Luxembursku, a to až vo výške 2 071 €, čo na Slovensku prevyšuje aj
priemerný mesačný plat. (Zdroj: Trend)

Mubea Automotive vytvorí 504 pracovných miest

Vláda schválila balíček opatrní na podporu podnikania

Výstavba závodu v Kežmarku by sa mala začať už na jar tohto roka.
Spoločnosť Mubea na rozbeh požiadala aj o poskytnutie investičnej
pomoci vo výške 14,95 mil. €. Nová prevádzka sa bude zaoberať výrobou
automobilových dielov. Okrem výroby investor v Kežmarku umiestni aj
svoje vývojové centrum. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Agentúra SITA zmenila majiteľa
Majoritným vlastníkom agentúry SITA už nie je jej zakladateľ Igor Grošaft.
Ten predal kontrolu nad SITA Róbertovi Királymu, ktorý je tiež súčasťou
agentúry prakticky od jej vzniku. Podľa registra partnerov verejného
sektora vlastní 80 % akcií agentúry Királyho firma KCR Media.
(Zdroj: Trend)

JVR Enterprise chce vybudovať najväčšie bludisko
Najväčšie bludisko v strednej Európe vyrastie v blízkosti Jakubianky v
Starej Ľubovni. Investor sa rozhodol vypracovať zámer na základe
podnetov viacerých obyvateľov mesta. Zámer prenájmu nehnuteľnosti vo
výmere približne 11 000 m2 na obdobie 15 rokov s nájomným vo výške
symbolické jedno euro ročne, poslanci mesta schválili. (Zdroj: TASR)

Výnosy Markízy vlani dosiahli 106,8 mil. $
Mediálna skupina Central Media Enterprises (CME), ktorej patrí aj televízia
Markíza, vlani dosiahla výnosy 703,9 mil. $, čo pri konštantnom kurze
znamenalo 5 % medziročný nárast. K pozitívnej bilancii prispeli aj aktivity
na Slovensku, ktoré je pre CME tretí najvýnosnejší trh. (Zdroj: Trend)

ZAHRANIČIE
Priemyselné objednávky v Nemecku v decembri klesli
Podľa údajov nemeckého štatistického úradu Destatis priemyselné
objednávky v Nemecku klesli v decembri 2018 o 1,6 %. Decembrový údaj
predstavuje najvýraznejší pokles od júna minulého roka, keď objednávky
v priemysle klesli o 3,6 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Automobilka Daimler vykázala pokles zisku o 30 %
Nemecká automobilka Daimler oznámila za minulý rok takmer 30 %
pokles zisku na 7,6 mld. €, napriek tomu, že predaj áut aj tržby
zaznamenali rast. Do výsledkov však čiastočne zasiahla aj daňová reforma
v USA, ktorá prispela k jednorazovým príjmom firmy v roku 2017.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Toyota zhoršila prognózu zisku
Japonská automobilka Toyota zhoršila prognózu zisku za súčasný
obchodný rok 2018/2019 po tom, ako výsledky za tri štvrťroky poukázali
na prepad zisku takmer o 30 %. (Zdroj: TASR)

Pivovaru Calsberg sa vlani darilo

Nájom NFŠ bude stáť minimálne 1 mil. € ročne
Fixná suma za prenájom Národného futbalového štadióna na Tehelnom
poli nebude nižšia ako 1 mil. € ročne. Vyplýva to z Návrhu základných
podmienok obchodnej verejnej súťaže a zmluvy o nájme Národného
futbalového štadióna, ktorý schválila vláda. (Zdroj: SME)

Zamestnancom ZSSK vzrástli v roku 2018 mzdy o 7,56 %
Mzdy zamestnancov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v roku
2018 narástli o 7,56 %. Polepšili si pritom najmä prevádzkové a robotnícke
profesie. (Zdroj: TASR)

Časť majetku letiska v Žiline prejde pod kraj
Časť majetkovej účasti štátu v Letiskovej spoločnosti Žilina sa má previesť
na Žilinský samosprávny kraj. Podľa ministerstva dopravy tento prevod
nie je možné považovať za štátnu pomoc. (Zdroj: TASR)

Envirorezort kúpil súkromný pozemok v rezervácii
Ministerstvo životného prostredia začiatkom roka odkúpilo súkromný
pozemok s rozlohou takmer 190 tis. m2 v Národnej prírodnej rezervácii
Choč. Envirorezort získaním tohto pozemku môže do budúcnosti
garantovať zachovanie vhodných podmienok pre existenciu vzácnych
druhov. (Zdroj: SME)

Objem majetku v 2. pilieri dosiahol 8,5 mld. €
Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri stúpol na 8,25 mld. €. Čistá
hodnota majetku sa zvýšila o 39,8 mil. €. V garantovaných dlhopisových
fondoch objem prostriedkov dosiahol 6,3 mld. €, pričom vzrástol o 20,5
mil. €. V negarantovaných fondoch objem majetku predstavoval 1,93 mld.
€, pričom vzrástol o 19,3 mil. €. (Zdroj: TASR)

Preddavok na poistné sa zvýšil
Preddavok na poistné v roku 2019 sa v porovnaní s vlaňajškom zvýšil o
2,94 €. Minimálna výška preddavku pre samostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO) bez nároku na zníženú sadzbu poistného je 66,78 €. Pre
SZČO s nárokom na zníženú sadzbu poistného je to 33,39 €. (Zdroj: TASR)

Minimálna mzda je oproti iným štátom stále nízka
Slováci poberajú siedmu najnižšiu minimálnu mzdu spomedzi 22 krajín
Európskej únie, ktoré majú zavedenú garantovanú hranicu príjmu. Na
Slovensku je to aktuálne 520 €. Najvyššiu minimálnu mzdu dostávajú ľudia
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Väčšina z 36 plánovaných zmien na podporu podnikateľského prostredia
bude zavedená do konca tohto roka. Podnikateľom by mali zmeny priniesť
od budúceho roka úsporu na poplatkoch a na znížení administratívnej
náročnosti okolo 50 mil. €. (Zdroj: Pravda)

Dánska pivovarnícka spoločnosť Carlsberg oznámila za minulý rok rast
tržieb, prvý za tri roky. Výsledky potiahla najmä Čína, ale aj dlhé leto v
severnej Európe a Rusku. Zvýšil sa aj dopyt po prémiových a
nealkoholických pivách. (Zdroj: TASR)

Spotify očakáva tento rok stratu
Spotify, najznámejšia služba na streamovanie hudby na svete,
zaznamenala na konci vlaňajška nečakaný prevádzkový zisk vo výške 94
mil. €. Rast tržieb bol v súlade s očakávaniami. V tomto roku však firma
očakáva stratu 200 až 360 mil. €. (Zdroj: Trend)

Zaisťovňa Munich Re dosiahla zisk 2,3 mld. €
Najväčšia zaisťovňa na svete Munich Re oznámila, že za rok 2018 dosiahla
zisk 2,3 mld. €. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku to bolo len 375
mil. €, čo oproti roku 2016 znamenalo pokles zisku o 85 %. V roku 2017
však výsledky výrazne ovplyvnil veľký počet prírodných katastrof, medzi
nimi zemetrasenie v Mexiku. (Zdroj: TASR)

Raiffeisen Bank International zvýšila zisk
Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) v uplynulom
roku zvýšila zisk o 13,8 % na 1,27 mld. €. Raiffeisen Bank International
pôsobí aj na Slovensku. Je majoritným akcionárom Tatra banky.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

EK nepovolila fúziu Siemensu a Alstomu
Európska komisia zablokovala plánovanú fúziu vlakových divízií
francúzskeho koncernu Alstom a nemeckého Siemensu s tým, že firmám
sa nepodarilo vyvrátiť vážne obavy EK z narušenia hospodárskej súťaže.
(Zdroj: SME)

Prognózu rastu talianskej ekonomiky znížia na 0,2 %
Európska komisia chce výrazne skresať prognózu rastu talianskej
ekonomiky v tomto roku. Predpoveď by sa mala v porovnaní s
novembrovým výhľadom znížiť o celý 1 p.b. na 0,2 % z 1,2 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Mayová chce odložiť hlasovanie o brexite
Britská premiérka Theresa Mayová chce odložiť druhé parlamentné
hlasovanie o brexitovej dohode, pôvodne plánované na budúci týždeň, až
na koniec februára. (Zdroj: Hospodárske noviny)
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