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energie stúpla o 5,1 % a konečná spotreba o 7 %, čo bol v rámci únie
najväčší rast. (Zdroj: Pravda)

Skartek s.r.o. otvorila novú prevádzku za 2,5 mil. €

EK zhoršila výhľad rastu eurozóny

Spoločnosť Skartek otvorila vo Vlčkovciach nové prevádzkové priestory.
Na Slovensku pôsobí už deviaty rok, poskytuje služby v oblasti
automatizácie a robotiky pre slovenský i európsky trh. Do nových
priestorov v blízkosti Trnavy firma vložila 2,5 mil. €, nateraz zamestnáva
45 zamestnancov. (Zdroj: TASR)

RegioJet hľadá poschodové vlaky do Komárna
Vlaky súkromného dopravcu vlani medzi Bratislavou a Komárnom
prepravili takmer 3,8 milióna cestujúcich, medziročne približne o milión
viac. Trať je najvyťaženejšou jednokoľajnou železnicou na Slovensku. Aby
zvládli nápor cestujúcich, uvažujú nad prenájmom poschodových vlakov
zo zahraničia. (Zdroj: SME)

Mäsovýroba Cimbaľák je kauzou poľského mäsa
neprávom poškodená
Hovädzie mäso dovezené z Poľska na Slovensko bardejovskou
spoločnosťou Mäsovýroba Cimbaľák nepochádzalo z chorých kráv. Tvrdí
to spoločnosť s tým, že má k dispozícii doklady, ktoré potvrdzujú, že bolo
vyhovujúce. Firma v dôsledku kauzy už ohlásila hromadné prepúšťanie
zamestnancov. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Cushman & Wakefield bude správcom Petržalskej tržnice
Skupina Terno zveruje správu Petržalskej tržnice do rúk realitnoporadenskej spoločnosti Cushman & Wakefield. Profesionálny správca v
oblasti komerčných nehnuteľností sa ujíma projektu po necelom roku od
jeho spustenia. (Zdroj: Trend)

Diaľničná spoločnosť hľadá servis informačných systémov
Národná diaľničná spoločnosť začala verejnú súťaž na výkon servisnej
činnosti a opráv informačného systému diaľnice D1 na trase Piešťany Sverepec. Za tieto služby na štyri roky predpokladá zaplatiť predbežne 1,6
mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Prognóza rastu Slovenska podľa EK zostáva nezmenená
Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť o 4,1 % HDP, čo ju radí
spolu s Írskom k najrýchlejšie rastúcim ekonomikám EÚ. Európska
komisia tak v prípade Slovenska ponechala bez zmeny svoju jesennú
prognózu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ZAHRANIČIE
Banke Société Générale prudko vzrástol zisk
Francúzska banka Société Générale zaznamenala za 4. kvartál 2018
prudký rast zisku, čo sa odrazilo aj na výsledkoch za celý rok. Čistý zisk za
4. štvrťrok dosiahol 624 mil. €, čo v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka znamená 9-násobné zvýšenie. (Zdroj: TASR)

Bank Austria klesli náklady a vzrástol zisk
Bank Austria, rakúska dcéra UniCredit, zvýšila počet svojich klientov
takmer o 50 000. Prevádzkové náklady jej medziročne klesli o 5,9 % hlavne
v dôsledku poklesu počtu pracovníkov. Operatívny výsledok Bank Austria
vlani medziročne vzrástol o 8,8 % na 542 mil. € a čistý zisk dosiahol 432
mil. €. (Zdroj: TASR)

Bank of England úrokovú sadzbu nechala na úrovni 0,75 %
Britská centrálna banka zhoršila prognózu tohtoročného rastu britskej
ekonomiky na 1,2 % z pôvodných 1,7 %. Hlavnú úrokovú sadzbu
ponechala na pôvodnej úrovni 0,75 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Česká národná banka nezmenila úroky

Slovenská pošta potrebuje nové rovnošaty
Slovenská pošta, a. s.,vyhlásila verejnú súťaž na dodávku rovnošiat a
pracovných odevov pre svojich zamestnancov. Predpokladá na to za štyri
roky vynaložiť predbežne 5,29 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Pivovar Bernard expanduje na Slovensko
Český pivovar Bernard expanduje na Slovensko prostredníctvom
franšízového reťazca. Prvú prevádzku otvoria na budúci rok v Liptovskom
Mikuláši a vytvorí desať pracovných miest. (Zdroj: TASR)

ŽSR a odborári podpísali kolektívnu zmluvu
Vedenie spoločnosti Železnice Slovenskej republiky podpísalo kolektívnu
zmluvu na roky 2019-2020 s najväčšou odborovou organizáciou,
Odborovým združením železničiarov. Železnice tak vyriešili situáciu, keď
jedna z odborových organizácií odmietla kolektívnu zmluvu podpísať.
(Zdroj: TASR)

Rezort financií ráta s vplyvom legislatívy na 13. a 14. plat
V tomto roku by mohlo mať nárok na zvýhodnený 13. a 14. plat viac ľudí.
Celkovo by na letnú odmenu mohlo siahnuť až 200 000 zamestnancov.
Uviedol to minister financií Peter Kažimír. Rezort financií pritom počíta už
aj s vplyvom prijatej legislatívy. (Zdroj: TASR)

Zákon má zlepšiť postavenie našich potravinárov
Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami má podľa
potravinárov potenciál zlepšiť postavenie dodávateľov. Potravinári vítajú
ustanovenie, podľa ktorého by zastúpenie potravín vyrobených na
Slovensku v tlačených letákoch nemalo klesnúť pod 50 %. (Zdroj: Pravda)

Spotreba energie na Slovensku prudko vzrástla
Spotreba primárnej energie aj konečná spotreba energie sa v celej EÚ
zvýšili v roku 2017 zhodne o zhruba 1 %, na Slovensku spotreba primárnej
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Európska komisia vo štvrtok prudko zhoršila prognózu rastu ekonomiky
eurozóny. Dôvodom je spomaľovanie rastu kľúčových ekonomík. V
novembrovej prognóze EK predpokladala tohtoročný rast ekonomiky
eurozóny na úrovni 1,9 %. V najnovšej prognóze však svoj odhad skresala
na 1,3 %. (Zdroj: TASR)

Česká národná banka v súlade s očakávaniami nezmenila úrokové sadzby.
Banková rada ponechala základnú úrokovú sadzu na úrovni 1,75 %.
Diskontná sadzba zostala na úrovni 0,75 % a lombardná sadzba na 2,75 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Dohoda medzi USA a Čínou je v nedohľadne
Postoje Washingtonu a Pekingu v obchodných rokovaniach sú ešte
vzdialené a stále nebolo stanovené stretnutie prezidentov oboch krajín.
Prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa s najväčšou
pravdepodobnosťou nestretnú do 1. marca, čo je termín, dokedy chcú obe
krajiny dosiahnuť dohodu o obchode. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

V Maďarsku sa opäť štrajkovalo
Dvojhodinový výstražný štrajk začali vo štvrtok zamestnanci výrobného
závodu SEG Automotive v Miškovci na severovýchode Maďarska.
Odborársky zväz ÉTMOSz, ktorý združuje najmä pracovníkov maďarských
závodov spoločnosti Bosch, požaduje v prvom rade rast základných miezd
vo výške 12,5 %. (Zdroj: TASR)

Twitter dosiahol zisk
Twitter prvýkrát vo svojej histórii vykázal zisk. Čistý zisk dosiahol úroveň
255,3 mil. $. V poslednom kvartáli navyše zaznamenal rekordné výnosy.
Investori však napriek tomu prijali správu o hospodárskych výsledkoch
firmy negatívne. Dôvodom boli vyhliadky, ktoré zaostali za očakávaniami,
a pokles počtu mesačných užívateľov. (Zdroj: TASR)

Qantas Airways zrušila objednávku na Airbusy
Austrálska letecká spoločnosť Qantas Airways zrušila dlhodobú
objednávku na nákup lietadiel A380 od Airbusu. Firma oznámila, že po
rokovaniach s európskym výrobcom objednávku na osem lietadiel
oficiálne zrušila. (Zdroj: Pravda)
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