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ako 3 mld. €. Zazmluvnených je v súčasnosti 1 291 projektov za
1,58 mld. €, čo predstavuje viac ako 50 % z celkovej alokácie operačného
programu. (Zdroj: TASR)

RegioJet prepravil vo vlakoch viac cestujúcich
Vlaky spoločnosti RegioJet prepravili v roku 2018 na všetkých svojich
linkách 9,7 milióna cestujúcich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak
ide o medziročný nárast o 29 %. Diaľkové vlaky dopravcu, ktoré jazdia na
trasách Praha – Ostravsko, Praha – Košice – Humenné a Praha – Brno –
Bratislava/Viedeň, prepravili v minulom roku spolu 5,9 milióna
cestujúcich, čo je medziročne o 1,2 milióna ľudí viac. (Zdroj: TASR)

Slovensku sa v inovatívnosti nedarí

Objem majetku v 2. pilieri vzrástol o 102,5 mil. €

Premiér chce pomôcť rodinám aj seniorom

Objem majetku v druhom dôchodkovom pilieri k 18. januáru tohto roka
stúpol na 8,2 mld. €. Čistá hodnota majetku sa zvýšila o 102,5 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Metrostav zrekonštruuje kliniku nemocnice v Bratislave
Česká stavebná spoločnosť Metrostav získala na Slovensku zákazku na
rekonštrukciu jednej z kliník bratislavskej univerzitnej nemocnice
2,07 mil. €. Na časť prác si Metrostav najme subdodávateľa, ako napríklad
na elektrotechniku a montáž vzduchotechniky a klimatizačných zariadení.
Práce by mali byť hotové v priebehu troch mesiacov.
(Zdroj: Hospodárske noviny)

Salini Impregilo a Dúha nevedia dokončiť tunel Višňové
Podľa vyjadrenia ministra dopravy zhotoviteľ úseku D1 Lietavská Lúčka Višňové - Dubná Skala nevie túto stavbu dokončiť. Rezort dopravy hľadá
spôsob, aby sa tento diaľničný úsek dostaval do roku 2023, kým sú k
dispozícii eurofondy. V týchto dňoch na stavbe pracovalo okolo 31 ľudí,
pričom by tam malo pracovať približne 500 zamestnancov. Cena
stavebných prác je takmer 500 mil. €. (Zdroj: TASR)

Tatry mountain resorts chce expandovať v Alpách
Tatry mountain resorts sa snaží presadiť v rakúskych Alpách. Predstaviteľ
firmy uviedol, že o rok už v tomto regióne budú prevádzkovať lyžiarske
stredisko, konkretizovať ho však nechcel. Firma má predbežnú dohodu s
Arnoldom Pucherom, ktorý momentálne vlastní 18 % akcií v stredisku v
Nassfelde. Pre investorov je atraktívne, pretože ho ročne navštevuje 700
tisíc ľudí a má až 100 km zjazdoviek. A až 30 % lyžiarov v Nassfelde tvoria
Česi a Slováci. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Škoda má na Slovensku trhový podiel takmer 20 %
Česká automobilka Škoda dosiahla v minulom roku na Slovensku trhový
podiel 19,73 %. Slovenským zákazníkom dodala 19 355 vozidiel.
Predstavuje to 1 600 vozidiel každý mesiac, čo znamená jej najlepší predaj
za posledných dvanásť rokov. (Zdroj: TASR)

Letecký dopravca bude stáť možno až 175 mil. €
Národný letecký dopravca by mal v prípade zriadenia fungovať na
trhovom princípe v plnom vlastníctve alebo s podielom štátu a mal by byť
akciovou spoločnosťou. V prvých piatich rokoch od založenia spoločnosti
sa odhaduje celková finančná náročnosť investície v prípade nákupu
lietadiel na takmer 175 mil. € a v prípade prenájmu na viac ako 127 mil. €.
(Zdroj: TASR)

Vývoz slovenských potravín sa zhoršuje
Podľa údajov Štatistického úradu je saldo zahraničného obchodu so
slovenskými potravinárskymi výrobkami za desať mesiacov minulého
roka mínus 1,397 mld. €, čo je v medziročnom porovnaní prepad
o 279,4 mil. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Úspory slovenských domácností rastú
Miera úspor slovenských domácností presiahne 9 % čistej mzdy, čo
potvrdzuje trend, že Slováci si odkladajú čoraz viac peňazí. Vyplýva to z
údajov za prvé tri kvartály roka 2018. Pozitívny trend má však pokračovať
aj v tomto roku. (Zdroj: TASR)

Čerpanie eurofondov v envirorezorte stúpa
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014
až 2020 bolo vyhlásených už 49 výziev a viacero písomných vyzvaní za viac
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Podľa indexu agentúry Bloomberg si Slovensko v rámci inovatívnosti
medziročne pohoršilo o jedno miesto, keď kleslo z 38. na 39. miesto.
Spomedzi krajín V4 sa umiestnilo najhoršie. Najvyššie je Poľsko na
22. mieste, nasledované Českom a Maďarskom. Rakúsko zostalo na
12. mieste. (Zdroj: TASR)
Slovensko čelí nepriaznivému demografickému vývoju, preto premiér
plánuje posilniť prorodinnú politiku a upriamiť pozornosť na seniorov
a zdravotne postihnutých. Chce predĺžiť obdobie poberania materskej
dávky a rodičovského príspevku. (Zdroj: SME)

ZAHRANIČIE
EasyJet dopláca na drony
Zatvorenie letiska Gatwick pred Vianocami kvôli dronom malo negatívny
vplyv na výsledky britskej nízkonákladovej spoločnosti EasyJet za
uplynulý 2. kvartál (október-december) jej finančného roka 2018/2019.
Aerolínie EasyJet uviedli, že toto zatvorenie letiska ich stálo 15 mil. £.
(Zdroj: TASR)

Ropná spoločnosť Halliburton sa vrátila k zisku
Americká ropná spoločnosť Halliburton sa vlani v 4. kvartáli dostala z
červených čísiel. Spoločnosť dosiahla za tri mesiace do konca decembra
2018 zisk 664 mil. $, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka
2017 vykázala stratu 824 mil. $. Tržby spoločnosti pritom zostali
v 4. kvartáli na predvlaňajšej úrovni 5,94 mld. $.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

MasterCard dostala pokutu 570 mil. €
Európska komisia udelila pokutu spoločnosti MasterCard vo výške
570 566 000 € pre obmedzenie možnosti obchodníkov profitovať z lepších
podmienok, ktoré ponúkajú banky so sídlom v iných členských štátoch
EÚ, čo je v rozpore s antitrustovými pravidlami Únie. (Zdroj: TASR)

Banka UBS dosiahla opäť zisk
Najväčšia švajčiarska banka UBS sa v 4. kvartáli 2018 vrátila k zisku. Za tri
mesiace do konca decembra 2018 dosiahla zisk pred zdanením vo výške
696 mil. $, zatiaľ čo v rovnakom období 2017 vykázala stratu 2,42 mld. $.
Dôvodom predvlaňajšej straty bola daňová reforma v USA, ktorá banku
vyšla na 2,9 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Daimler bude v Poľsku vyrábať batérie
Nemecký automobilový koncern Daimler, vlastník značky Mercedes-Benz,
bude vyrábať elektrické batérie v poľskom meste Jawor. Nová investícia
vytvorí 300 pracovných miest. (Zdroj: TASR)

Carrefouru medziročne vzrástli tržby
Rast v Latinskej Amerike podporil vlaňajšie hospodárske výsledky
francúzskeho obchodného koncernu Carrefour. Tržby za celý rok 2018
vzrástli o 1,4 % na 85,2 mld. €. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Toyota a Panasonic budú vyrábať batérie spoločne
Japonská automobilka Toyota Motor Corp. a výrobca spotrebnej
elektroniky Panasonic Corp. zakladajú spoločný podnik na výrobu a
predaj batérií pre ekologické vozidlá. Obe firmy v utorok v spoločnom
vyhlásení uviedli, že Toyota bude mať v podniku 51 % podiel a Panasonic
bude vlastniť 49 %. (Zdroj: SME)

Južná Kórea je najinovatívnejšia ekonomika
Južná Kórea si podľa indexu agentúry Bloomberg udržala pozíciu
najinovatívnejšej ekonomiky na svete. Najväčšia európska ekonomika
Nemecko si v porovnaní s rokom 2018 polepšila o dve miesta a len tesne
skončila druhá. (Zdroj: TASR)
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