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Letecké opravovne opravili druhý afganský vrtuľník
Letecké opravovne Trenčín sú pripravené odovzdať afganským vzdušným
silám ďalší vrtuľník Mi-17 po generálnej oprave. Ide už o druhý vrtuľník,
ktorý opravovali na základe kontraktu s agentúrou NSPA (NATO Support
and Procurement Agency). (Zdroj: SME)

ZSSK bude mať vlastné vzdelávacie centrum
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. bude mať v Martine vlastné
vzdelávacie centrum pre svojich súčasných a budúcich zamestnancov
v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Strednou odbornou
školou dopravnou Martin-Priekopa. Investuje do neho 550 tis. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Ropná skupina MOL dosiahla zisk 2,69 mld. $
Skupina MOL, ktorej členom je aj slovenská spoločnosť Slovnaft, dosiahla
v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov. Celková EBITDA
podľa jeho informácií medziročne vzrástla o 10 % na 2,69 mld. $.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

ceny v eurozóne vzrástli v januári medziročne o 1,4 %. Najviac sa pod
januárový vývoj inflácie podpísali ceny energií. Tie sa zvýšili o 2,7 %, zatiaľ
čo v decembri rast dosiahol 5,5 %. (Zdroj: TASR)

Program InvestEU podporí investície
Európska komisia privítala politickú dohodu medzi členskými štátmi EÚ o
navrhovanom programe InvestEU, ktorý by mal v rámci dlhodobého
rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027 podporiť verejné a súkromné investície
v Európe. Dohoda medzi členskými štátmi umožní Európskemu
parlamentu, Rade EÚ a eurokomisii začať rokovania vedúce k prijatiu
konečnej podoby programu. (Zdroj: TASR)

ZAHRANIČIE
Deutsche Telekom investuje do sietí 12,7 mld. €
Deutsche Telekom chce v tomto roku, v ktorom začnú fungovať jeho prvé
frekvencie mobilného štandardu 5G, investovať v celom koncerne viac
peňazí do budovania svojich sietí. Do širokopásmovej siete a mobilnej
siete plánuje vložiť 12,7 mld. €. Vlani investoval na rovnaký účel
12,2 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Tesla už dodáva Model 3 do Číny

Realitné čísla za rok 2018 sú najvyššie od roku 2007
Realitné transakcie dosiahli v roku 2018 na Slovensku úroveň 825,53 mil.
€, v aktuálnom roku by to mohla byť až 1 mld. €. Veľmi silným sektorom v
realitnom biznise bol na Slovensku najmä retail. Celkovo dosiahli
investície do komerčných nehnuteľností v Európe v uplynulom roku
rekordnú výšku 312 mld. €. (Zdroj: TASR)

Americký výrobca elektrických áut Tesla začal s dodávkami svojho Modelu
3 do Číny. Tesla upravila ceny svojich automobilov vyrobených v USA na
čínskom trhu, aby boli dostupnejšie pre tamojších klientov, a pomohli jej
lepšie odolávať tlaku konkurenčných domácich výrobcov elektromobilov,
ako sú napríklad Nio, Byton a XPeng Motors. (Zdroj: SME)

Daimler a BMW spoločne investujú 1 mld. €

Prísnejšie úvery zmenili prístup zákazníkov
Sprísňovanie úverových podmienok na bývanie vedie postupne aj k
zmenám v nákupnom správaní zákazníkov na realitnom trhu. Časť z nich
je nútená preorientovať sa na lacnejšie lokality a byty. Opatrenia Národnej
banky Slovenska na sprísnenie úverových podmienok však nenaučili ľudí
pristupovať ku kúpe s väčšou opatrnosťou. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Register exekúcií využívajú občania aj firmy
Centrálny register exekúcií využilo vlani 4 674 občanov a 984 firiem. Od
jeho spustenia do prevádzky pre verejnosť v júli 2016 tak poslúžil 14 970
občanom a 2 679 firmám. (Zdroj: TASR)

Minister práce chce dosiahnuť minimálnu mzdu 600 €
Podľa ministra práce zvyšovanie minimálnej mzdy je v súčasnosti na trhu
práce dôležitým faktorom, aby mali ľudia dôvod pracovať. Minister
nechcel konkretizovať presnú sumu, o koľko by mala minimálna mzda
stúpnuť, ale hovorí sa že by sa mohla zvýšiť z aktuálnych 520 € na 600 €.
(Zdroj: TASR)

Ministerstvo navrhuje zmeny v civilnom letectve
Poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva by malo prejsť
úpravou. Ministerstvo dopravy vypracovalo návrh zákona o odplatách a o
poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Osoby činné v civilnom
letectve poskytujúce letiskové služby by mali byť podľa návrhu oprávnené
účtovať používateľom služieb odplaty. (Zdroj: TASR)

Medziročná miera inflácie v januári bola 2,2 %
Podľa údajov Štatistického úradu SR v januári 2019 medziročná miera
inflácie dosiahla hodnotu 2,2 %. Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená
zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za
posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov
dosiahla v januári 2019 hodnotu 2,5 %. (Zdroj: TASR)

Inflácia v eurozóne v januári spomalila
Miera inflácie v eurozóne spomalila na začiatku tohto roka tempo rastu.
Jadrová inflácia však zaznamenala mierne zrýchlenie. Spotrebiteľské
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Nemecké automobilky Daimler a BMW prehĺbia svoju spoluprácu.
Výrobcovia luxusných vozidiel oznámili, že investujú dohromady jednu
miliardu eur do spojenia a rozšírenia svojich programov zdieľania áut.
(Zdroj: SME)

Innogy predáva českú sieť firme RWE
Dodávateľ energie Innogy, ktorý stojí pred rozčlenením, predáva svoju
českú plynárenskú sieť koncernovej centrále RWE. RWE chce podiel
50,04 % v Innogy Grid Holding v následnom kroku predať svojmu
konkurentovi - koncernu E.ON. O cene transakcie neuviedla ani jedna
strana konkrétne informácie. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Bank of Ireland poskytne firmám úvery
Írska centrálna banka (Bank of Ireland) vyčlení 2 mld. € na fond na úvery
malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú kapitál, aby sa adaptovali
na odchod Británie z Európskej únie. (Zdroj: TASR)

Société Générale zruší tisícky pracovných miest
Francúzska banka Société Générale (SocGen) plánuje zrušiť tisícky
pracovných miest s cieľom vykompenzovať rast nákladov spojený s
regulačnými opatreniami. Prepúšťanie by sa malo dotknúť divízie
globálneho bankovníctva a investičných riešení, ktorá zamestnáva v
súčasnosti viac ako 20 000 ľudí. (Zdroj: TASR)

Britský parlament bude o brexite hlasovať do 12. marca
Britská premiérka Theresa Mayová v nedeľu oznámila, že ďalšie
hlasovanie britského parlamentu o brexitovej dohode prebehne do 12.
marca. (Zdroj: TASR)

Vývoz agrokomodít z USA pravdepodobne klesne
Hodnota vývozu agrokomodít z USA sa v tomto roku môže znížiť približne
o 2 mld. $. Hlavným dôvodom je výrazný pokles vývozu agrokomodít do
Číny, ktorá tak reagovala na zavedenie vysokých dovozných ciel na čínske
výrobky Spojenými štátmi. Situácia sa však môže zmeniť v prípade, že
rokovania o obchode medzi Washingtonom a Pekingom dospejú k
dohode. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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