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účelom, o ktorý je veľký záujem, je výstavba, respektíve kúpa nájomných
bytov, na ktorej podporu v roku 2018 fond použil 63,452 mil. €.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Dunajbus bude kyvadlovou dopravou po rieke
Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji predložilo
úradom projekt Dunajbus, ktorý by mal byť zameraný najmä na rýchlu
prepravu obyvateľov dochádzajúcich do Bratislavy. Pravidelnou vodnou
osobnou dopravou po Dunaji sa malo ročne prepraviť asi 1,2 milióna
cestujúcich. Predpokladané náklady stavby prístavísk sa očakávajú na
úrovni zhruba 60 mil. €. (Zdroj: TASR)

Movino zvýšilo objem výroby vína o 30 %
Takmer dvojnásobnú úrodu hrozna oproti roku 2017 zaznamenal vlani vo
svojich vinohradoch najväčší výrobca vína v Banskobystrickom kraji,
spoločnosť Movino Veľký Krtíš. Firma v roku 2018 zvýšila výrobu vína
zhruba o 30 %. Počíta tiež s vyšším predajom o 10 až 15 %.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Rokovania ŽSR a odborárov sa vyvíjajú dobre
Rokovania o návrhu kolektívnej zmluvy 2019 – 2020 medzi Železnicami
Slovenskej republiky a odborovými organizáciami sa vyvíjajú
konštruktívne. Vo väčšine bodov už došlo k dohode. (Zdroj: TASR)

Mýto už zarobilo 1,58 mld. €
Príjem Národnej diaľničnej spoločnosti z výberu mýta dosiahol za celý rok
2018 213,45 mil. €. V decembri minulého roka sa pritom od vozidiel s
mýtnou povinnosťou vybralo mýto vo výške 14,16 mil. €. Od spustenia
komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010
sa na mýte vybralo 1,58 mld. €. (Zdroj: TASR)

Reťazce sa sťažujú na odvod v Bruseli

ZAHRANIČIE
Poslanci neschválili dohodu o brexite
Britskí poslanci neschválili návrh dohody, ktorú britská premiérka
Theresa Mayová vyjednala s EÚ. Spojené kráľovstvo tak podľa aktuálneho
scenára opustí 29. marca 2019 EÚ bez dohody. Ďalšou možnosťou je, že
britská vláda do 73 dní predloží nový návrh dohody o brexite, ktorý bude
mať podporu najmenej 320 poslancov. (Zdroj: www.aktuality.sk)

V maďarskom Audi chcú vyššie mzdy
Mesiace trvajúce vyjednávanie o mzdách v spoločnosti Audi Hungaria v
severomaďarskom Györi bolo bezvýsledné, preto odbory zriadili štrajkový
výbor. Odborári odmietli návrh automobilky na mieru zvyšovania platov,
rokovaciu skupinu štrajkového výboru ale poverili pokračovaním vo
vyjednávaní. (Zdroj: TASR)

Volkswagen a Ford budú vyvíjať dodávky spoločne
Volkswagen a Ford oznámili, že sa dohodli na vytvorení aliancie v oblasti
ľahkých úžitkových vozidiel. Od roku 2022 by mali spoločne vyvíjať
komerčné dodávky a pickupy. (Zdroj: TASR)

PSA pomohli problémy konkurencie
Francúzska automobilová skupina PSA Peugeot Citroën zaznamenala
minulý rok rekordný odbyt aj napriek pokračujúcemu poklesu predaja v
Číne. Vďačí za to akvizícii nemeckej značky Opel a emisným problémom
jeho európskych rivalov. (Zdroj: SME)

Veľké maloobchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného
obchodu do konca januára podajú Európskej komisii ďalšiu sťažnosť na
osobitný odvod pre obchodné reťazce, ktorý podľa nich svojou povahou
porušuje pravidlá vnútorného trhu. Európska komisia by o tom, či sa
rozhodne pozastaviť účinnosť zákona, mala informovať najneskôr v marci.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Nokia zruší pracovné miesta vo Fínsku

Majetok v 2. pilieri opäť vzrástol

Najväčší kalifornský dodávateľ elektrickej energie Pacific Gaz & Electric
požiadal súd o ochranu pred veriteľmi. Obáva sa, že majetok firmy nestačí
na uhradenie škôd spôsobených vlaňajšími lesnými požiarmi v Kalifornii.
Spoločnosť na burze v priebehu niekoľkých dní stratila 50 % svojej
burzovej hodnoty a 80 % najvyššej hodnoty z októbra 2018. (Zdroj: TASR)

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností uviedla, že objem
majetku v druhom dôchodkovom pilieri k 11. januáru tohto roka stúpol na
8,1 mld. €. Čistá hodnota majetku sa k tomuto dátumu zvýšila
o 29,6 mil. €. (Zdroj: TASR)

Pacific Gaz & Electric sa obáva úhrady škôd

Spoločnosti Wells Fargo klesli tržby

Novela zákona o DPH priniesla zmeny
Novela zákona o DPH, platná od začiatku tohto roka, priniesla sprísnenie
podmienok pri predaji nehnuteľností a obmedzila možnosť daňových
podvodov s vracaním nadmerného odpočtu DPH. Ak stavebné náklady
firmy pri rekonštrukcii nehnuteľnosti presahujú 40 % hodnoty pôvodnej
hodnoty stavby, nemôže byť predaj podľa nových pravidiel oslobodený od
DPH. (Zdroj: TASR)

Podľa OECD sme lepší v inovatívnosti
Slovensko si podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
(OECD) za vlaňajšok polepšilo v inovatívnosti, pričom patrí k prvej
päťdesiatke najinovatívnejších krajín sveta. Podľa Globálneho
inovačného indexu, ktorý každoročne vydáva OECD, patrí za rok 2018
Slovensku 36. priečka. Medziročne si tak Slovensko polepšilo o dve
priečky. (Zdroj: SME)

Inflácia v decembri dosiahla 1,9 %
Štatistický úrad SR informoval, že v decembri 2018 miera medziročnej
inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,9 %. Jadrová inflácia dosiahla
hodnotu 1,8 % a čistá inflácia hodnotu 2 %. (Zdroj: TASR)

Podpora obnovy bytových domov dosiahla 132,2 mil. €
Najväčší záujem je každoročne o úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania
na obnovu bytových budov. V roku 2018 na tento účel fond priznal
podporu pre 559 žiadateľov v celkovej výške viac 132,2 mil. €. Ďalším
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Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia plánuje vo februári
zrušiť 350 pracovných miest v domovskej krajine. Cieľom tohto kroku je
ušetriť do budúceho roka na nákladoch 700 mil. €. (Zdroj: TASR)

Tržby americkej nadnárodnej finančnej spoločnosti Wells Fargo v
poslednom štvrťroku 2018 sklamali očakávania Wall Street. Celkové tržby
sa znížili o 5 % na 20,98 mld. $ z 22,05 mld. $ v rovnakom období rok
predtým. Analytici v priemere počítali s tržbami na úrovni 21,73 mld. $.
(Zdroj: TASR)

JPMorgan Chase vzrástol zisk aj tržby
Americká banka JPMorgan Chase zaznamenala v uplynulom 4. kvartáli
nárast zisku o 67 % na 7,07 miliardy USD. Celkové tržby banky v
sledovanom období vzrástli o 4,1 % na 26,80 mld. $ a tesne zaostali za
odhadom analytikov, ktorí jej predpovedali tržby 26,83 mld. $.
(Zdroj: TASR)

ECB chce od bánk vyššie rezervy
Európska centrálna banka (ECB) požiadala finančné ústavy v eurozóne, na
ktoré dohliada, aby vyčlenili viac peňazí na úplné pokrytie svojich zlých
úverov približne do roku 2026. (Zdroj: TASR)

Francúzsko malo v roku 2018 vyšší deficit rozpočtu
Rozpočtový deficit Francúzska sa vlani v porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2017 zvýšil. Druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny totiž koncom
minulého roka tvrdo zasiahli protivládne protesty, ktoré sa negatívne
odrazili na výkone jeho ekonomiky. Z oficiálnych údajov vyplýva, že sa
celkový deficit Francúzska do konca decembra 2018 zvýšil na 76,1 mld. €
zo 67,7 mld. € v roku 2017. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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